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ప. 
కవివరుండు తెనుంగునం బద్య కావ్యము గా రచించి చేశభాషలం జెల్ల ఈ భాపను లెస్స 
చేసిన మేటులలో గణనీయు. డామెను. ఎల్లివారును బఠించి కథా నాయకునిసుశీలమును 
మెచ్చి తామును సుశీలునై పుణ్య రాశిని సముపార్టింప సాధనం బయిన యీ దివ్య(ప్రబం 
థధము సాహాసికము[దణములపాలై -ఈవితీవియపూదండ చెత్తతొట్రిం బడినదో యను 
కరణిం బురణించుచుండం గని చింతించి పాటుపడి బాగుపలిచి ఈ ము|ద్రణమును 
సుఖతర బో ధార్ధము సటీకము-గా చనెలకొల్ని నా(డను. 

ఈ చేమకూర చక్కెర మడిలో అమృతము పొలీంచి “పెంచినదిగాని మట్టిలో 
నీరు పాలించి వెంచినది గాదు. ఇందు పూ మొగ్గలు వోలె తామే విడు శ్లేషలును, (దా 
మౌ పాకంబున మోళరూర రసమొల్ము. రచనలును, సదాచారాభిమానముం బురికొల్పు 
ధర్మ స్యనిబంధన్ననెపుణియా, విసిగింపని వర్థనలున్కు బరువులు నెరువులుం గాని కబ్బంపుం 
దొడవులునుు ఈ (ప్రబంధమును ఫారతీఫాండాగారమందు కడు నుచ్చ స్థానమందు "నెల 
కొల్పుచున్న వి. 

ఈ పావనచరి._త్రముయొక్క క థా ఫప్రభుషులు రాజమహేంద్రవరము “నేలిన రాజ 
రాజనరేం[ దుండును తత్పుత్తు9ండు సారంగధరుండు నని యాంధ్ర దేశమున వాడుట 
కలదు. కాని ఈ (గంథమునందు ఈ రాజరాజన రేళద్రుండు మాళవరాజుగా 'వెప్పం 
బడియున్నాండు, 

మటీ యీకభథకు మూలమనం దగినట్టిడి చారంగి యను మహాపురుషునికథ నాథ 
చర్మిత్రములం దిట్టున్న ది:--- 

రృద్రస్రురమున భులేశ్వరుం డనురాజు ఏలుచుండెను. అతనికి చంద్రావతి యని 
పట్టపుదేవియు, చం డావతీనగరీపతి యగు సుభదుని కూతురు వరలు శోభా 
వతి యని మతియొకచేవియు నుండిరి, శోభావతి సవతిని చం ద్రావతిని వెలార్చుటకై 
ఆమెపై అంకులు మోసీ రాజును నమ్మి౦ చెను, అంతట రాజు ఆమెను అరణ్యములో తల 
నటికు మని మంత్రి కప్పగించెను, మంత్రి యాసాధ్విని గర్భిణిని సంహరింప నొల్లక 
యడవిలో నొక శివాలయముకడ వదలిపోయి రాజుతో సంహారించినప్లు చెప్పెను. 
అచ్చటి! శివ సెవార్థ్వము వచ్చిన యొక్కాగంధర్వకన్య చంద్రావతిం గాంచి కనికరించి 
యామెకు మే శ్రిం,చ(వతీము నుపడేశించెను. అనంతరము చంద్రావతి శుచిశ్రవసు. 
డను మునీం ధుని యా(శమమునకుం జని యట మునిపత్నుల్యప్రాఫ్రున నుండి కుమారుం గని 
యును, వానికి మునులు చంద్ర శేఖరు డని నామ మిడి యథాకాలమున సకలనంస్కాార 
ములను తామే కావించికి, తల్లి వానికి మ'క్సే రిం ద్రోపొ_స్టీ నుపజేశించెను. 

ఇట్లుండ రుదపురములో భులేళ్వరుండు జవ్నంబు![ "గావించెను, అందులకు 
- కుచ్చిశవుండు శహ్యసమేతముగా నరిగిను. స మునిశిభ్య్యులు బంతి యాడు 
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చుండ కోభావలీ వారిలో చంద్ర శేఖరు. గాంచి మోహించి చానిబంతిని తనచేటివేత 

తెప్పించికొనియెను. బంతి యడుగం బోయిన చంద్ర శేఖరునికిని కోభావతికిని _ పావురము 

నడుగంబోయిన సారంగధరునికిని చితాంగికిని జరిగిన వృ త్రమే జరిగినది. దురాణారము 
నకు లోంబడని యా మహానుఖావునికి చంద్రశేఖరునికి ఛులేశ్వరుండు శోభావతీ |పేరణం 

బున కాలునేతులు (సప్త శృంగమను కొండకడ) తలారులచేత తటిగించను. ఆ నొప్పిలో 

చంద్ర శేఖరుండు మళ్ళే శ్రంద్రనాథ స్మరణ గావించుచుండను. అంతట చంద్ర శేఖరునికి 

శివపుత్రుడు మే నం దనాథుడు (పత్యకుమాయెను. వంటనే వానికి కాలుసేతులు 

వచ్చి నవి. దేవతలు వానికి శారంగి యని “పీ రిడిరి. మల్చే న్రంద్రనాథుండు వానిం దో 

డని పోయి తల్లి కొసంగెను. 

ఇంతలో రాజూ తథ్య మెటుకవడి శోకించుచుండ మ లేం ద్రనాథుండు ఆతనికి 

(ప్రాయశ్చిత్తము-గా శివాలయము నిర్మింపు మని యానతివ్చెను. రాజు అక్లే గావించెను. 
భులేశ్వర మను పేరి యాశివాలయము బదరికాశ్రమమున భ కల పాపములను హరించుచు 

విరాజిల్లుచున్న ది. 

[(మళ్సే నద నాథునికుమారుడు మూననాథుండు, ఏతద్దరింభ (పాచీనము దణ 

ములలో సారంగధరు నను గహీంచిన మహాయోగిని పలుమాబు పేర్కొనుటలో మత్స థి 

శబ్దము కొన్నిమాజులు మోనళబ్దము కొన్నిమాజులును గలవు, అయినను యతియందు 

మత్స శబ్ద మే యుండుటంబట్టియు చారంగిని ర&ీంచినవా(డు మే న్రందుండ యగు 

టంబట్రయు ఆనామము అన్ని యెడలను మ ల్సే రం దనాథు(డుగానే యుండ 'నోఫు నని 

"ాచ్చరిక.] 

ఈ వేంకటకవి కూ దుం డనియు తంజాన్రూారి రఘు నాథనృపుని సభలో (కి. శ, 

1680 - సంవత్సరముల యప్వుడు పిలసిల్లుచుండె ననియు చరి త్రశోధనలవలన చెటిక' 

పడుచున్న ది, 

వేదము _ వేంకటరాయగా. 



క. శ్రీధుర్ణ, * "ర్య ధైర్య 

మూరన్న, యాదిగచ్చేశంర, వి వ్యైధర "ధాన! ప 
ద్యాధిక ; పితరణద్తూ 

రాధానుత, యచ్యు తేం దర ఘునాథనృపా. రః 

వ అభ్యుదయపరంప రాఖినృద్ధిగా నా యొనర్చం బూనిన సారంగ ధరచరి 

. (తం బను మహో పబంధంబునకు( గథాాకమం బెట్లి దిన... ఇత; 

ఈ రాజని చ్రేశ ము, గ్ 

ర్, రాజన రేం దుండు రివ్రపుణే 

నాజన 30 దుండు కళా పరా కేమేేఖా 

రాజితభోగ పరాజిత 

రాజ న ఇం దు(డు సుధాకరకులుం డలరుకొా, ప 

టకయాారి పు .(దుండురిపు జ శ తువులనెడి - ఫణిరాజ == సర్ప శోస్ట్రేయులకు షు 

నశేందుండు=విష వై ద్యుండును కళా, .(దుడుకళా = కాంతిచేతను _ పరాక్రమ 

రేఖా = కౌర్యలకుణములచేతను - రాజిత = ప్రకాశించునట్టి _ భోగ = సుఖముచేతను- 
పరాజిత = ఓడింపంబడిన - రాజు = చందు(డును - నర = అర్జునుండును క ఇం దుడు = 

దేవేందు(డును కలవాడును సుధాకర కులుండు = చంద వంశమువా6డును, (అగు), 

చాజన లేంద్రుండు జా రాజన రేంద్రు( డనుపేచలల రాజు అలరుకా = ఒప్పుచుం డెను, 

స తనయభ్యుదయము నిత్యము గోరి నిజసుహ్చూ 

_ ది ్రజజలిధనాతంబు వెడ్క_ నుండ, 



౨ సారంగథర చరి త్సము 

బగ లందు. బొడ గానంబడ కుండ నడంచినాం 

డమృత మే యాతూప మయ్యె ననంలగ 6, 

దనపాదములకును దవుతలలకు లంె 

వా టని దుర్షైధిపతులు వల్క్మ--6 

జలందనము గల్లుసనార్షవ రి మేల్ ! 
౧౧ ౧ 34౧ —2 

వమరాాయన్న యని (పజల్ గాణ (మొక్క-, 

గీ, జూరచోరాదులకు భీతి సంఘటిల్ల, 

న్ా పాత చ కము లల్హల నాడుచుండ, 

నేల నారాజు కువలయ మింవు దనర, 

నాడి తప్పక భరతమర్యాద "వెలయ, క, 

టీక, ఈపద్యములో శాజనశేం్రునింయందు చంద్ర త్వారోపముచేత అర్థద్వ 
యము కలదు, తేన, 'అభ్యుదయము = అధిక(శేయస్సునుు నిత్యము కోోర్కి నిజ,, తు 

కా స్యకీయు లైన ' = నుసహా హృత్ = న్నే హితులయొక్క_యు అ ద్విజ = (బాహ్తాణు 

వ బుధ = చెద్దలయుక్క_యు - (వాతంబు = సమూహము, వేడ్క_కా 

ఉండకా = సంతోషించుచు నుండగా (అని రాజరాజన నశెంద్రపర మైనయర్థమ); తన 

అభ్యుదయము = అధికవ్భద్ది ని నిత్యము కోరి, నిజ సుహృత్ = తన ప జే ద జ= 

(చకోర) పతులయొకయు - బుధ దేవతలయొక్క యు - ((వాతంబు వేడ్క నుండకా 

(అని నం దపర వునసయ ము; పగలు= ద్వేషములు, ఎందుకె పొడ గానంబడ కుండకా, 

అడంఏినాండు = నశింపంజేనీనాండు అమృత మే, ఆరూపను = ఆ రాజు సౌందర్యము, 

అయ్యకా అనంగక- (అనిరాజరాజన కేం్యద్రపరముు; పగలు = అహాస్సునందు, ఎందుకా 
పాడ గానంబడకుండకా నడచినాంయ = సంచరించి నాడు, అమృతమే ఆరూ పము అమ్యు 

ననంగక- (అమృతస్వరూ పుం డనుట, అనిచంద్రపరము); త త్పాదములకుక్ = ఆరాజుచరణ 

ములకున్కు తమతలలకున్తు లంకెపాటు అని = మిక్కిలికలయిక యని దున్షా(గ్ర+- అధి 

పతులు = దుగ్గముల దొరలు పల్క_క (అని రాజనరేంద్రపరము); తత్ = ఆచం ద్రుని 

యుక్క_ - పొదములకుక = నాలవఫెగములకును (చం ద్రఖండముల కని ఖావము ఖమ 

తలలకుక =తమశిఖలక్కు లంకెపా టన్సి దుర్వా (గా?ఆఅ) ధిపతులు=రుద్రమూతుకాల్ఫు 

సల్మా (అని చం ద్రపరము); చల్ల (దనము= కాంతత్ప గల్లు సన్నాస్త వర్టి=ముంచి.త్రోవను 

చరించువాండు ( న్యాయమాగ్దస్థుం డనుట్స మేల్ =ళశహబాస్తు మా యన్న = మా తండి, 

"అని (ప్రజలు కాంచి (మొక్క_క (అని రాజనశేం[ దపరమ్బు; చల్లందనము గల్లు, సత్ = 
లౌ 



(పృథమాశ్యాసము, దె 

నతు[త్రములయొక్క అ మౌగ్ద = (తోవయందు _వరి = సంచరించువాండు (ఆకాశము 

నందు సంచరించువా డనుట్ర్సు మేల్ మా యన్న 

(యుక్క_కా ( అనిచంద పరము; జార, 4 టిల్ల క జారనోరాదులను రాజు దండించి 

ననియు - వెన్నెలలో వారు 'సంచరింప చెజతు రనియు భావముల; అహితచ(క్రములు---- 

రి 
న్ 

వా లక్షీ కి అన్న) అని (ప్రజలు కాం-చి 

అహీత = శ తువులయొక్క_ - -చ(క్రములు= రాజ్యములు, అల్లలకా ఆడుచుండకా = అల్లా 

డుచుండంగా (అని రాజన రేంద్రపరము); అహిత=ళతువు లైన - చక్రములు = చృక్రవా 

కములు అల్లల గాడుచుండకా (అనిచంద్రపరము); ఆడి తప్పక = పలికి బొంకక (నాట్య 

ములో తప్పు చేయక అనియు), భరత మర్యాద = (చకవ_క్రిరైన) భరతుని స్టీత్సి 

నలయక ==(పకాశంపం గా (భరతచ్మక్ర్షవ_ర్టివలె ననుటి నాట్వాచార్యు డయిన భర 

తమునివలె ననియు) (రాజవంద్రులకు సమార్థమ్సు, కవలయము = భూమండలమును ' (అని 

ాజపరము), కవలయము =క లువను (అని చం ద్రపరము) ఆరాటంగా రాజన రేం్యద్రు. 

డు-అచం్యద్రుండు (చందునివంటివాండయిన రాజరాజన రేయ్యదు. డని భావము, ఏలె 

గ, మహిని రాజన శేందుఃడు శు మాళవపతి 

రాజరాజన శేం దుండు రాష రోజు 

"నన బే శెన్నికకు నెక్కి. యతిశయిల్లు | 

నిం దవీభన్రండు రాజమహెం దవిభు(డు, గ, 

టీక. మాళవపతీ = మాళవదేశపురాజు, రాజ మహేంద్ర విభుండు = రాజ 

(గేష్టుండైన రాజు, 

మ హస స Ce షా 

క, కల 'రాయిలరాయనికిం 

గులసతి రత్నాంగి, భోగకుటిలశిరోజూ 

తిలకము చితాంగియు, నన 

నెలజవ్వను లీరువు రంబు'జేందునిఖా స్యల్ , జ. 

టీక. __ఆ యిల రాయనికికా= ఆ భూ పతికి (రాజ EE సభి= 

స్వజాతిది మై పతివ్రత మైనఫార్య. భోగ కటిలకిరోజా తిలకము=భోగ శ్ర్ట్రైలలో pn 
రాలు. ఎలజవ్యనులు= లే.తయావనము కలవారు. see a 

తోను - ఇందు = చం ద్రునితోను _ నిభ = సమానమైన - ఆస్యల్ = ముఖములుగల 

శ్రీలు రత్న్చాంగి అంబుజనిభాస్య యనియు చిత్రాంగి ఇందునిభాస్య యనియు (కము 

(పాపము; డానిచే అంబుజేందులకుం బోలె వారికినీ పరస్సరవైరము సూచితము, 
ణా 



ధన్ 

నోరరగధిత చరి తేము, 

—* రాజమం తులు, * 

ఆతనికికా శ క్నితయ 

వీతిం గడు జెంప్రు గాంచికి నయార్ల ర్ల వ్రుండుక్ i 

నితిజ్ఞాండు, వుతిముంతుండు 

ధీతిలకంబు లరయక నుదీకిలకంబుల్, ౭ 

= ఇచ్చా జాన (కియా శ క్రులమయొక్క్లా వమూంటివ లనే, టీక, క _క్లి తయరీ తిక 

నాష్టయమును లేలిసినవాండ్యు, నయార్డ్మ వుండు క (=న్యాయస సము(ద్రుండును). నీతిజ్ఞాండు (= 

హపుతిమంతు6ండు (బుడి మంతులు): దీ తిలకంబులు = బుదికి అలంకారములయినచారు, 

ను ధీ తిలకంబుల్ = మంచి షస గలవారిలో (శేస్టులు, 

ee స. లా న చు అ తం పయ! 

గీ -ఈకమంబున రాజన శేందవిభుండు 

పీతిరహితంబు గాకుండ నితిరహిత 

వకానటుల భూమి రామశాజ్యముగ గలు 

చుండి రత్నాంగిం గనుంగొని యొక్కనాండు 

టీక...-నీచి రహీతంబు= ధర హీనంబు, ఈతి రపీతము = ఈతిచాధలు లేనిది. 

౮ 

(అతివృష్టి, అనావృష్టి; ఎలుకలు మిడుతల్పు చిలుకలు మిక్కి_లి చేరువనుండు రాజులు = 

ఈయాబును ఈచివాధ అనంబడును.) 

వీ సంతానరహితసంసారంబు నాయక 

రత్న౦బు తేనిహారంబు గాదె? 

ప్రమపత్య దూర వకానమితే సా మాజ్యంబు 

ఛా లీ జం దుః డు లేనిర్మా తి గాదె? 

యాత తె జవ్యతిరిక్ర క మ మగువ రనము జూడ 

నారి తేనిశరాసనంబు గాచె? 

నుకుమారశూగ్య మానక ఫభంక్షజీవనం 

బుమరాళము లెనికొలను గాడ? 



సృథమాళ్యాాసము. ౫ 

గీ నందనవిహీన మైససేనావితాన 

మరయ శిఖరంబు లేనినోవురము గాచె? 

నే తపర్భంబు గావించుపుత్తు డీంక 

మనకు నెన్న (డు గల్లునో వనజగంధి * గా 

టీక. ధా(త్రీకా = భూమియందు. సంతా... ,0బు- సంతౌన = కొమారని 

చేతను - రహిత = శూన్యమైన (అనంగా కొడుతు లేని - సంసారంబు = కాంపురము, 

నాయక రత్న ం౦బు = (పథాన మణి, పుమపత్య = కొనూరునివలన - దూరము (అన6గా 

కమారుండు లేనిది. ఆత్త్మజ = కొనూరనిచేత _ వ్యతిరిక్షము = హీనమెనట్రిది (అనంగా 

కుమారుడు లేనిది. నారి= అ ల్ల తాడు, శరాసనంబు = విల్లు, అల = ఆ. మరాళము = 

హంస కొలను = సరస్సు, నందన= కొమారునిచేతను, నేనా =చతురంగబలముయొక్క - 

వితానము = సమూహము, పర్వంబు = పండువను, 

ము జలుగుంబల్కు_లు విన్నం, జిన్ని గొనబుం జెయ్యు లనుంగొన్న, న 

దల మూర్షాన్నను, ముద్దుగాెన్న(, దనువుం దార్గొన్న, నూహింపలాం 

' బలుకక్ రానినుఖంబు6 ఇందు నటుగాం బంచేం డియో త్పాహా 
(4 

మె 
QQ. 

తలిదం|డు లింలనసిల ౧గాం దన జ తనా, తుంజే యన్న ౫౯! ౧౦. లీదండు న గాం దనయు తనా (తుండ యన్న ౫ 

టీక,_-నగొనబు = నుమోజ్ఞమెన. చెయ్వులు = కార్యములను, ెదలక = శర 
స్పును, మూరో్కొ_న్నకా క అఘా౨జశించినప్పుడును, ఆతెరొాన్నక = ఆలింగనముచే సీకొ 

న్న ప్వుడును. పంచే. ..హామై---పంచైందైియ = త్వక్ చతుః శోత జిహ్వా నూిణము 

లనెడి మై దింద్రియములకును - ఉత్సాహ మె = సంతోష ము, తనయుండు = కుమా 
౫ వీ! జే = దిక్ రుడు ఎతేచ్వాతు ఓ అ సామాన్యుడా (మిక్కిలి యధికుం6 డనుటు. 

ఉ. చక్కిలిగింత వెట్టనను సారె గికాకిక నవ్వుచుక బంయిం 

బక్క-6 బడంగం జక్క_నికుమారుని మక్కు.వ మోజు నేడ్చు రాం 

జెక్కిలి గీటి యెత్తి యెదం జేరచి ముచ్చట దీజణునట్లుగా 

నక్క_ట ముద్దు లాడ వలదా* వలదా యిటువంటి ఖాగ్యము౯ $ గతః 

టీక. సారికా=మాటికి, వక్కిలిగింత = చక్కి_లిగిలి. కికాకికకా = పక పక, 
మక్కువ మోజుకా = (సేవతో. చెక్కి లి=దనుడను. గింటి ఇ మీటి, ఎ తె= మోంగి 

వ ళ్ ర ఆ “రష్” స్ గ లో కెక్తుకొని, ఎదకా = అగమ్మున, అక్క_ట = అయో, వలగా = 'అక్కాఅల షా, భాగ్యా 

ముక = సుకృతముకూడ, 



డె సారంగధర చరితృము, 

కే ఈశ రకృప గద యీసక 

వైశ్యర్యము లెల్లం (బ్రాప్త మగుటకుం గాలి 
విశ్వపతి మనకు నివు డొక 

శాశంతయశళు( డై ననుతుం (బసాదింపండొళో ¢ ౧౫౨ 

రీక కాళీ విశంపతి = కా? శేశంుయడు. కాశంత యశుండు = సీర టక కాశీ విశ్వపతి కాశియందలి వి శ్వెళశ్వరుండు. కాళ్వ i . 

కీర్తి గలవాండు, 

గ, 'తొం గుమారుని' గని _పమోాదంబు గాంచు 

3 జ్ర రిస ౩౦6 (గ ర డఖలభ కాళిం (బూోచు 

శంకరుడు మపహాబేన్చం డాస్వామి నమ్మి 

నార మంట, మనకోర్కి యీాడేజు టరుచె? ౧౩, 

టీక.__.తాకా = అసాంబమూ రి, శుమారునికా=కుమార స్వామినైమెన వుక్తుంని, 
(పమోదంబు = అధికసంతోపమును. సర్వ కండు = సకలము నెజింగినవాండు, శం 

కరుడు = సుఖ కరుడు భక్త = భ క్రలయొక్క_ - అళికా = సమాహామును, (పో 

చుకా = రత్నీంచును. ఆస్వామిక = ఆదేవుని (సాంబమూర్షిని) 

గీ, ఇవుడు ఎఎ వవతంబు లే మేమి గలవు 

సలుపం దగు వాసి నటు లన సఫల మగును. 
Q.— 

భ కజనులకు ముంగొంగుంబసిండి గాండె, 

చూడు మెలనాగ, యల చం దజూటుం డరయ, ౧౮ 

టీక. ఏ “మేమి = ఏ చేది, సలుపం దగుకొ=చేయ నొప్పును. ఎలనాగ= ఓ చె 

లువా (రత్నాంగీ. చంద్ర జూటుడు= జడముడియందు చందుండుగలవాండు(శివుండు), 

ముంగొంగుం బసిండి గాడె= ముందటికొంగు (ల్ ముడిచియున్న ) బంగారము సుమా, 

క, చెలపూదాలుపు మనపూ 

జలు మెచ్చునె యని మది౯ విచారింపకు, చీ 

కిలిమాకిలిగా నవ్లీన 

చైలంది తెర ల్బూచి సంతసించుట లేచే. OA 

టీక.._నెల. . పు నెల = చంద్రుండనెడు _ పూ = పుష్పమును - తౌలుప్రు = 
ధరించుశివుడు. చీకిలి మాకిలి గాకా ఇ కొక్కి_రి విక్కి_రిగా. చెలందితెరలు = సాలె 

Ca 



(పవథమా శ్వాసము, ర 

ఫ్రరుగుయొక్క_ బూంజుతెరలను, (వూర్యమందు |క్రీకాళహ స్తిలో సాలెపురుగు అల్లిన 

బూయులను జూచి శివుడు సంతోషించిన కథ నిట ననుసంధింపవలయును.) 

క, ఇటం బూజింతము నేర్చిన 

యటుల గిరీశు నొకయాకు నలమునం, గొండం 

తటిదేవరకును గొండం 

తటిప త్తిరి వెట్టువారు ధరణిం గలే? ౧౬. 

టీక,.._-గిరీకునికా = శివుని, 

_--* సంతానముశై శివ్రూపాసన. *.. 

గీ అని [వీయోక్స్తుల శివం గొనియాడి యవుడు, 

సకలజనములు శివపూజ సలుపకున్న 

నాజ యని వాటం బనిచ్చి శ్ వాలయములు 

ఆః! గట్రంచె నూరూరం దప్పకుండ, ౧౧౬, 

టీక, ఆజ్ఞ = దండనము, 

క, రాజనిఖామణిపూజలు 

రాజశిఖామణి యొనర్చి రమ్యదశాళి౯ 

రాజీవకుముద చంపక 

రాజీవకుశాదికునువురానుల వెడ్కళ౯, ౧౮. 

టీక. రాజ శిఖా మణి పూజలు = చందుండు చూడా రత్నముగా6 గల 

వాం౭డెన శివునియొక),,. అర నలను రాజకిఖామణి= రాజ శేషుండు వేడ్క_కా = తమక 

ముతో, స bales జ ea ఆభికా = 

సమాహముతోనుు రాజీ... రాసులకె-_ రాజీవ = తౌమరలయొక్క_యు _- కముద 

'క్షలువలయొక్క_యు - చంపక = 'సంపెంగలయొక్కయు - 'రాజీ= సమూపాముతోను, 

వకుళ = పొగడ - ఆది = మొదలుగా6గలిగినట్లి _ కుసుమ = పుస్సములయొక్క - 

.రాసులకా = సమాహములతోను, ఒనశ్చెకా = చేసెను. 

క వివిధఘీనదానములు భూ 

ధవనుణి పరిశుద్దుం డై. ముదంబున నొాసగౌన్ 



సారం కర త్ర 3e ల్ సారంగధర చరి తము 

నివభక్తులు పెద్దలు నగు 

నవసనురవర్యులకు నివారణ మనుచు ౧న 

టీళ,.-భూధవ మణి = రాజ (శ్రేస్టుంయు. అవనీ సుర కోటులకుకొ = భూ చేవ 

(శాత్తాణ) సమాహములక. ముదంబునక = సంతోష ముతో, ఒసంగెకా = ఇచ్చెను 

గ, అంతం గారీపిభునిపూజ కరుగుడెంచి 

పత్నియును దాను నత్యంతభ _క్రితోడ 

స్నాన మొనరించి నయనహా స్తములు మోడ్చి 

'జేన వురహర [శీమహాదేవ యనుచు. ౨౦. 

టీక, పళ్ని యుకా = భార్యయును (గత్నాంగియును). నయన వా_స్తములు= 
కన్ను లును చేతులును. మోడ్చి = ముకుళింపంకేసీ, పుర సార = (తిపుర సంహారకుండా, 

ప సా నం బొనర్చె మందాకిసీధరునకు, 

వన్ర్రుం బాస గ త్రీవానునకును, 

రత్నాసనము వై రజతె దినిలయున, 

కలంబె గందము భసితాంగునకును, 

సవరించెం బుపష్పుంబు చం దశేఖరునకు, 

నిచ్చె ధూపం బన లేతుణునకు, 

నునిచె దీపము పరజ్య్యాతిస్ప్వరూపున, 

కమృతాన్న మిడియె విషాశనునకు, 

గీ, దండ వుర్పించె నలజగ ద్వందితునకు, 

నమిత ధానాళ నారాళ హప౯బాప్పు 

నిబిడవుల కాంకురాంకిత నే నేత్రగాత్రుం 

డగుచు రాజన శేం| దధ రాధి విభుండు. ౧. 

టీక, అమి. , .ండు---అమిత = విసార్వమెన - ధా రాళ = తెంప్రులేకరాలుచున్న - 

నారాళ = అకుటిలమూలె న - హర్ష గ బాప్ప = ఆనందా(శువులచెతను _ నిబిడ = దట్టమెన - 

పులకా (క-- అ)ంకుర= గగుపొ౯డుపు మొలకలచేత _ అంకిత = సబుతుగల'వెన- “నేత్ర 

గా(తు(డు = కన్నుులును శదీరయును గలవాండు, నరా (రల ధివిళుండు = రాద. 

a 



| సా జరల ఇళ MF ళీ జ జీ న్ ్ శాాణునానా క్ష్, గ్బా ల్? అ! . pa మందాకినీ ధరయనకుక= 'న్వగతాంగా ధరయనకు, కృ,...కుకక్స టి = చర్మము ౬ వాసు 

నమళా = వన్తృంబుగా. గలవానిక్షీ, రజతాద్రినిలయునకక్ ___ర జత = వెంటే - అది = 

కొండ - నిలయునకుకొ = ఇట్లుగాల గలవానికి, రత్నా (త్న -} ఆసనము = రతనాల 

పీఠమును, భసితా(త- అుంగునకుక్ష = భస్మము దేసామునం గలవానికి, అలందెకా = 
న్ని ఫూ సెను, అన లే(ల= ఈ)కుణునకుకా=అగ్బీ "న్నేతు నకు, పర జ్యోతి; న్వరూపునకుక 
అన్నిటికన్న నధిక మయిన జ్యోతిన్నే స్వయాపముశాం గలవానికి, విహి(ష-[- అ) శనున 
కుక = విపు భతుకునకు.. జగద్వందితునకుకా.__జగత్ = లోకములచే-వందితు నకోక = 

_ 'నమస్క_రింపంబడినవానికి, 

న మం తాభిషేక మెనుర్యాదం 'జేసనో 

తల శెక్కి_నవిహంబు వొలల లేదు, 
గారుడముణిహార మేరీకి నిడియెనో 

మెడం జుట్టుకొ"న్న పా 'మొడల లేదు, 

నుదుట గందం ఇటు నూల్కొ_న దిజెనో 
౧౧ టు 

నజయ మూసినకన్ను దెజవ లేదు, 
ధూపవిశేష మేరూనునం గూచ్చెనో 

వెంటాడుభూతముల్ విడువలేదు, 
గీ, చెలియ నమృుతకరుం డనం దేజరిలు, 

౧౧ 

నోపదధీఘుకులంబున నుద్భవిల్లి 

యెన్ని కకు నెక్కు రాజమ హేం దవిభుండు, 

పంచశ రవై రిపూజ గాఏవించునవుడు. ౨౦, 
టీక. మంత్రించి ననీళ్లు మందం జల్లిన విషము దిగుటయు, గరుడవుణీకి పాములు 

వెజచి తొలంగటయు, కంటిఆజప్పమాంద బొట్టు దిద్దిన కన్ను దెజచుటయు, ధూపనిశే 
షములకు పిశా-చములు వదలి పోనుటయు, లోకములో (ప్రసిద్ధము, రాజరాజన రేంద్రు. 
డు చేసీన శివపూజలయందు అపకారము జరుగలే దని యాశ్చర్యము. 

అఫిషేకము = స్నా నము. విషంబు = కాలకూటము (జల మనియర్థాంతరము క 
గంగాజల మనిఫెావము), గారుడ మణి హాగము = గరుడ పచ్చలపేరు. నూలా నకా= 
సూటిగా. మూసినక న్ను = అనల నేత్రము (అది (ప్రళయ కాలమందుతప్ప మటియెప్పుడును 
శివుడు తెజివ(డు), అమృతక రుండు= అమృతము కెరణములయందు(గల వాండు(అమృతము 

9 ° 



ఖం సారంగధర చరి త ము, 

0దోం గలవా డని యస్ధాంతరము). ఒపధీకు కులంబునకా = చంద్ర వంశమందు, 

ర వైరి=అయిదు బాణములవాని (మన్మథు సునియొక్క శ శతు వై నశివునియొక్క, 

ఉ. చోరి నృవాలుం డర్పణము 'సేనినచక్కెార లుప్పతిల్గుపం 

"'జేరము లారగించుచు నుతింపం దొడంగ మహేశుం డింప్రునకా 

సారెకు గుతుకకా విషము: నాలుక బలము వెటి యాకుటలట్ 
ఎంఐ : ౧౧ రై . 

మేరల టయ సామి కని మేలము లాడుచు గోకి నవ్యగ౯. కరే, 

టీక, _సాశరెకుకా = మాటికి కుత్తుకకా = అంగిటను విషముక్కా నాలుకడొ= 
నాలుకయందు, బెల్లముక్కా ఉంచుకొని ఆడణుథటుల్ = పలుకుటలు (నటించుటలు అని 

యస్థౌంతరమ్సు, సామికిక = శివునికి, మేరలు అటు అయ్యొకా = ఒవ్పీన వయ్యెను, అని, 
మేలములు ఆడుచుకా = హాస్యములు పల్కుచ్చు గారి = పార్వతి, నవ్వంగక, నృపా 

లుండు = రాజా, చేరి = సమీపించి అర్పణము చేసిన = నివేదనము చెసీనట్టి - చక్కె 

రల్కు ఉప్పతిల్లు = ఉట్రివడుదున్న - పంబేరములు = పణ్యారములను, మాళు.డు= 

శివుడు ఇంపునకా ఆరగించు ముక నుతింపకా తొడంగ7కా = పొగడ నారంఫిం చెను, 

గీ, జట్టు లత్యంతభ_ మై కిము నెహ్రుకు నంగ 

రంగ వె భావముల సను గంబు లైన 

యారగింవుల సంతుష్టి నలవరింఛి 

న్న్ఫం (దికాలంబులందు. బూజించుచుం డే, ౨౦, 

టీక,....అంగరంన నై భ వమ లక్షా---అంగ==దేనాముయొక్క_యు - రంగ = (ప్రదే 
శముయొక్కొ_యు - వెభవములకా = మహాభ్లోగములచేత, అలవరించి = పొందించి 
క, నందనసంతానము మది 

యందుం గోరుచు భజింప నో శ్రితపటలీ 

నందనసంతానం బగు 

నిందుక భాధరు(డు పార్వలిశ్వరు: డంత౯. | ఫి, 

టీక నందన సంతానము = కుమారుల అర భకక ఆశి, ., .౦బు ఆ శితే= భ కల 

యొక్క _ పటలీ = సమూపామునకు _ నందన= నందనవనమందున్న ట్రి - సంతౌనంబు= 

కల్పవృకుము.. ఇందు = చంద్రః 

వీ వరదానసంపద వామో త్తమాంగముల్_ 

క. లజాగంగల సాథీ. దెలుప, 
చ 



(పృథమా శ్వాసము, ౧౧ 

షృషసనాదై కగుణరూఢిం జూఫులు 

. చందమామల్లుని సాయీ శాలుష్క 

ఖలకికు సాధురతుణమునం గటియు. గేల్ 

శార్లూలన్ఫుగముల సాశ్నీ చెలుప్క 

— బునుకగంకాళంబు 

సరనీరుహాత్సుల సాకీ చెలుప, 

వ బంధు రాష్ట విభూతులు పరిఢవిల్ల ౦ 

దనదు'రాజ శిఖావుగో తంబు వెలయు, 

(బవముదమున మందహాోసాననములతో డడ, 

వచ్చి ధరణత లేం దుని ను డా 

టీక. వర = (శ్రేస్టమెనట్టి - అన త్వాగముయొ క... - 'సంపదకొ = ఐశ్వర్య 

మునుగూర్చి, వామ ఊ_త్తేమ అంగముల్ = ఎడమ భాగమును శిరస్సును, శిలజాగంగలకా, 

పార్వతిని గంగను సాకీ =దృ ప్రాంతము గా, తెలుపక = తెలియజేయ గా; కో పని గహ 
మందును _ (ప్రసాద = అనుగ్రహామందును _ ఏక = ముఖ్యమైన - గుణరూఢిక = 

స్వభావనిశ్చయమునుగూర్చిి చూపులు = దృష్టులు చందమాముల్లునికా = మన్మథుని 
, = .ఖల శితుక్రా=దుస్ట సంహారమునుగూర్చి సాధు రక్షుణమునకా = శిష్టపరిపాలనమును 

గూర్చి. కటియుకా వ “మొొలయును, కేల్ = హస్తమును శారూల మృగములక్రా = 

బ్యా(ుమును హారిణమును (శివునికి మొలను పులితోలును చేత లేడియుం గలవు. .. 
అనుపమ = సమానములేనట్టి - ఆజ్ఞా సీద్ధికా =. దండనళ_క్రినిం/గరార్చి వునుక కంకాళ 
ముల్ = కపాలమను పాత్రము, సరఫ్రుహా సనుకా = (శైహ్యాన్సు, =, బంధుర = తలు 

చెనటై - అస్టవిభూతులు = అ. మాద్య వ కృర్టహాతు పరిథవిల్లక = (పకాళింపల్గా, 

తనదు = తనసంబంధమెన - రాజళశిఖానుణిత్వంబు = శశి శేఖరభఖభావము వెలయకొ = 
(పకాళింపలగ్రా మందహాస = చిజునవ్వుగలిగిన - అననములతోడకా = ఈళానాది 
ముఖములతో, వన్ = భూలోక 'దౌవంయదునియొక్క. (అనంగా, _- రాజరాజ 
ln la 

గీ ధారుణనాథ విను మేను చోవకీన. rr 

'సదమలాత్యంతభ కిక సంతసిలితి ౨ క్ 

నవు చేసినపూజ వర్టింపం దరమె ? 



౧౨ సారంగదర చరి తేము, 

యిదిగొ నివ్రుడె ఫలించు సియీవ్పితంబు. హైం; 

టీక,___ తావకీన=నీసంబంధ మెన, సత్ అవముల=మంచి నిర్ధల్వమెన, ఈప్పితంబు= 
కోరిక, 

కం -రత్వాలగి కుదయ మా" నొక 

రత్న మువంటితనయుండు రమణీయక ళా 
నూత్న హారిణాంకుం డానుత 

రత్నము నికు నాదుపురు రాజనశేం దా, లూ, 

టీక,.__.రమ,..కండు - రమణీయ = మసూజ్ఞ్ఞ మైన - కళొ = కాంచివేతను _ 

నూత్న = క త యొన - హరిణాంకు(ండు = చం దుం క ఆసుతరళ్న ముక = ఆప్ట త్త 

( శేళ్ణునికి. 

క, అన యేల, నంతలో ది 

గన మేల్క-_ని విభుండు “హో! మహాదెవ!' యటం 
ఖీ 

మును మును ౫గురొడనయ 

ననుమో దాశ్చర్యమగ్ను 6 డయ్యె న టంత౯ా, నా, 

టీక,-అను, , .గ్ను ండు_-అనుమోద. = సంతోష వముందును - అశ్చర్య = అద్భు 

తమందును - మగ్న్చు (శు = మునింగినవాండు. 

స 

బల్లునం డెల్ల వాజీన నృపాలు(డు మంతుల బిల్వం బంచి యు 

కై ముఖారవిందుం డయి, తొ ట్రిన వెడుకచే మనంబు రం 
Yon 

జిల్ల, శేయి గన్నకలం జెప్పె న చెంతయు నానుపూర్విగా, 

సల్ల లితాంతరంగు లయి సామి హసా దని వార లూణశానక౯ా, 3౦, 

టీక, సల్లలికా(త__ అ)ంకరంగులు = సంతుస్త్థ్ర హృదయము ' గలవారు. హస్తా 
దు=మహా(పసాదము. ఉఊంకొనకా = ఊంకొట్టంగాను, ఉత్కు,.,. దం ఉత్వుల్ల = 

విక సించినట్రి - ముఖా(ఖు us అ)రవిందుండు = కమలమువంటి ముఖముకలవాండు, తొ 

కైన = మ నటి. కేయి = రత్రి. అనుపూర్విగాకా = అన్నుక్షోమముగా. 

ఉ. చెక్చిన సంతసిల్లి, నృపశేఖర, కం 
mn గల్లుం దన దున్నతిం ౫ చే దిడు మంచు "షే ప. 

నప్పరమేశ్వరుంచె యిటు లానతి యిచ్చిన నుతళాన్య 1 మ 

ప్పప్ప ! భ వత్ప్రఖానవిభవాఖ్యత వాస్, నన్ను తింపయ౯!. 5౧. 
ళ్ 



(సృథమాశ్యాసము. p= 

టీక. తనది=తనస ంబంధమైనట్లి, "పేరు = నామమును. ఉన్న లీకొ= గొప్పగా, 

ఇడుము = ఉంపుము. అనతి యిచ్చి నకా = అజ్ఞాసింప6 గా. అప్పప్ప = ఆశ్చర్య చా 

చకము. భవ. . .ఫ్యతకొ భవత్ = నీయొక్క. - ine == ప్రభావము తోను- విభవ 

నక్వర్యమతోను న అఖ్యత = సంపన్ను డవై యుండుట 

క, అనుచు. జెలెేంగి మంతులు 

గొవియాడుచు నుండి. రంత న. 

జనం, గనకాచలకారుుక 

విను తే కకృపాకళ verre వ్ర, 

టీక. _-చనకా = జరుగగా. కన,..పొవుకొ---కనకా చల = సురువు= కార్తు 

= ధనుస్సు గాంగలవా.డైన పర మెశ్వరునియొక్క - వినుత = స్తుతింపంబడిన - ఏక 

ముఖ్య ము న జ కృపా = అను గవాముతో కూడుకొన్న ట్ర _ కటాతువీషమణ = కడళంటి 

చూపుయొక్క_ - మహిమకా = (పభావము చేత, 

క, నెల మసల౯ రత్నాంగికి, 

- బలీిసెం జిట్టుములు నరుచి బడలిక లూర్పుల్ , 

తలు పప క్కె-6 దళుకుంజెక్కులు, 

నలంతిక వును గొప్ప యయ్యె, నా ఇర్పడితూకో చ; 

టీక, చిట్టుములు క వేవిళ్ల సంబంధ -మెనయో కిలింతళలు. అరుచి=నోటికి ఏదియు 

నవిగాకపోవుట. అలంచి = సూత్మీ మైన - కవును = నడుము, ఆరు = నూంగారు, 

వాళలేవె భోజన మేటి కొల్ల విటు లేలే? మేన బల్చొమ్ము లీ 

వెవిం బూనవు * వెల లబ ముగ. మేమో రాజుతో నట్రనా 

వూ వావూావ్నీరొ* యంచు నర ర్యరసగర్భోక్తు లాలు ల్బల్క-6౫ా, 

 వేవిళ్లం బొరలె౯ లతాంగి పతికి౯ వెడ్క_ ల్కొాన ల్పాగలకా. 3 ఈ. 
టీక, = ఓీవామాత్నీ = ఓసు ౦దర నే నాం మేనకా = శరీరమందు. -ఈఊన్ర = 

నీవ. ఏవికా = ఏపియును, పూనవు = ధరింపవు,నర్మ రస గ (1 ర -ఉ) క్ష ఫాల్ = పరి 
హాస రసముతో గహూడుకొన్న మాటలను (భాతి హక బోధించు వాక్యములను.) 
లతా(తా అంగి = తీావంటిశరీరముగలరత్నా ౦1. . 

శామించెం బోర చికోరికల్, గడు విజృ ంభీచెం దనుగ్గాసి, గా 

స చె న్మదకి కాంతి చూచుకములక, జక్కు_ల్ తగకా 'చెల్పు ౫ 



గిరి సారంగధర చరితము 

టెంచెకా, గోర్కు_లు సందడించె, నడ చండంచెళా వృదా మాదముళా 

గాంచె౯ వా తె, యోసరించెం (దినళుల్ నానాటికి బోటికి౯, 

టీక.._పోరచి = సూడిదలమోంది. తను గ్లాని = దేహమున బడలిక, మేచక 

కాంతి = నలని చాయం చూచుకములకొ = చనుమొనలయందు. చండించెకా = మంద 

మాయెను, మల్ ఆమోదముకొ = మట్టి వాసనను, వాతేణ = అధరోస్థ్రము.  ఓస 

రించెకొ = తొలలాను. బోటికికా = శ్రీకి (రత్నాంగి కనుటు.. 

ఈ సారంగధర జననము, * 

పః ఇప్విధంబున నిర్భరగర్భ ణారని తొంతతాంత యగున క్కాంతకుం బుంస 

వనాది సమ వ నిర్వతిణ౦ంచినయనంతరంబ నవమా 

సంబులు గడచన నెక్క-వుః ణ్యలగ్నుంబునం గసవమారుండు జని ంచిన, 

టీక, “నిర్భర = భరింపరాని - గర్భ భార = గర్భముయ్యెక్క_ క హి 

తాంత = మిక్కిలి - తౌంత==వాొడినది. పుం, . .బులు ప్రంసవన= (మగ శిశువు జనించు 

టకై చెయంబడు నట) పుంసవ నాఖ్యకర్య _ ఆది = మొదలుగాగల - సవమ స = సకల 

మై న - శుభకృత్యంబులు = శుభ కర్మములను, నిర్భతికాంచిన యనంతరంబ = "నెజు చేర్చిన 

|b] 

—- 

క దిక్కు_లు "వెలి 7 సుక 9 "నతి సె 

బొక్కు_లు రంజిల్ల గాడ్పు, ne నుథా 

భుక్కు_లవముంజులనువున 

స్ప్రక్కు-లవానలు గురిసె మొర సె. దూ ర్యంబుల్ , 3 ర్మ 

టీక. చొక్కులు రంజిల్లకా = (శ్రమలు నివారణ మగునట్లు గా. -గాడ్పు = 

మలయమారుళము. నెజసెక్ = వీచెను. జోొబ్బిల్లకా = నిండారునట్టుగా, సుధా, .. 

పీవుుట సే. కడచనకొ = జరుగగా. a = ముహూ_ర్తమందు, 

(సక్కుల.- సుధా భుక్ =అమృుత భేజనులయొక్క_ (బేవతలయొక్క_) - కోల = నమూ 
హములయొక్క. - మంజుల= మనోజ్ఞము అన సుమనః. (సక్కు_ల=పూల దంగలయొక 

తూర్యంబుల్ = నుంగళవాద్యములు. మురసెకా = ధ్వనిం చెను. 

చ, విసవిస వాలుకీలుజడ కిక గ్రాలు ae "నిక నటింపంగా 

సరసకు వీసాళిగుబ్బ చనుమిట్టలు పయ్యెద నుబ్బ నె. తలా 

ననురును రై .యలంతి నడు మల్లల నాడలో స 

_నొసపరిబాగులాండి యవు డొక్క తె వచ్చి నృపాలుతోడుత౯, వత 

త్ో 



(హు: మాశ్యాసము, ఇగ 

వ్ వా తో శ వి నయ టికు--- వినబినజ£ డాబిసభిస, అనుధ్వనితో వాభుజజప్పుచున్న. రెలుజడో = అల్లి 

క్రవేసీన జడ, వెకొ జ= వెన్ను న, మిసి. + .మిట్ట్రలు--మిసీమి= కాంతిగల - వీసాళి = మనోజ 
4 

మైన - గుబ్బ, చను మిట్టలుఇగుబ్బలవంటి నను గొండలు, పయ్యెదకా= వెంట చెజంగును. 
అలంలీ = సూక్ను మైన, అల్లలకా ఆడంగక =జవ్వాడంగా, ఒసపరి బాగులాండి=ళృంగార 

వతి మైన (క్రై, 

క్యా * వున పాసనిల గిరి శ బరు 

పగవానిం బోనీవానిం బట్టవుచేవుల్ 
జగతీనాయక.' నానడు 

ముగ మొకయిం తయి బుజాలు నూ: డయి వేడ్క, నా, 

టీక.__జగతీ నాయక = ఓరాజా, పట్టపుటేవుల్ = నా. శంబరు పగ 

క, ఆమేలు వారం దెచ్చిన 
నల 

భామకు బడిబడిని వెంటం బకువారలకుకా 

భూమిపతి భూనుశాక్థి 

స్లోమములకు లెక్క- లేనిసాము. లొసంగ౯, ౨ లి 
టీక.---బడిబడికా = (క్రమక్రమముగానే. భూ, , .లకుక--భూసుర = గ్రాహ్ల 

ణులయిన - అర్థి = యాచక కలయొక్క - ఎ సుతులు = సమూహములకును, 

క, జననాథచందుం డివ్విధ .. 

మున బహువిధదానములనుం బుతో జా మిం 

పానరంగం జేసీ సూతక 

దినములు వెడలించె ముదము చేజరిలంగ౯. రణం 

టీక... బహువిధదానములు--- గోడానము, భూదానము, హీరణ్య దానము, 
కన్యాదానము మొదలగునవి, సూతేక దినములు=పురుటి 'దినములు. 

స్ స నా రం మునకలు పా _త్త్రబుధ వుంగవమం(తిజనంబుం జూచి * 

ల్పెం గలలోన నచ్చి మునుపే తనపే రిడు మంచు వేడ్క_ణో 
నంగజనైరి, యాయనదయం గద గై. ' నటంచుం బల్కి సా 
రంగభరాహ్యయం బిడియె చాజనశేంద్రుం డనుంగుజూలికి౯. రం, 



౧౬ సారంగధర చర్చి తృము, 

టీక. బుధ ప్రంగవ = (శేష్టలెన పెద్దలను. అంగజ వెరి... అంగజ=మదనునికి_ 

వైరి=శ కువై న శివుడు. అనుంగు. జూలికికా wa కుమారునికి, సారంగభ రా 

(ర4-౪ఆ) స్వాయంబు = సారంగధరుం డను పేరు, ఇడియెకా = ళ్తైను. 

మత్తు కృత నామక రణుం డె శాజనూనుం క్షనుషన ప పవర మాూానురి'డ 
౧౧ లూ ర 

చున్న ంత. ల, 

టీక, ___సూనుండు = కుమారుడు, కృ్చ...డు_కృత = చేయంబడిన - నామకర 

ఇందు = “పేీరుమెటుటగలవా(కు, అనుదిన | వృద్ది 
లె థి ధి 

బొందుచున్న వాడు, 

ఉ. పాలెడలోనం జోని చనుబాలు నెయిం గిలక్ గట్టి కాళ్ల ౫ మె 

నాలకు నుంచి (వేల్ సెలవిడె చెడ గా నిడి యుగ వెట్టి యా 

కే లటు బొజ్జ నిమిరి శెంజిగిచేతుల నెత్తి నట్టురా 

ప... సన జోతలు జోత లటంచుం బల్కు-చుక్. ఈర, 

టీక. గిలకొట్టి = కలిపి, (వేళ్ = (వేలు, సిలవి = పెదపమూల, నిమిరి = 

తడవి, కెంజిగి = ఎబ్బకాంతిక లిగి నటి, గట్టు రా చాలి యనుంగు సామికిక౯ = కొండల 

రాయని (హిమమవంతుని) కూంతుయొక్క న (ప్రయ pel గకు వునికి), 

జోతలు = నమస్కారములు, 

క్ కన్నుంగవం గాటుక యిడి 

చ న్నిచ్చుచు నేడు వుడివి చక్క-నిముద్దుం 
జిన్ని కుమారుని నూరుని 

సెన్నుద్దిని బతి నెత్తి పెంచిరి డాదుల్ , ర్న, 

టీక,__మారుని "వెన్ను ద్దిక= మన్మథునికి సమాన మైనవానిని, బ ల్తికా=భ కితో. 
గీ లాలి గట్టిరి గంధోపలాలితాఖ 

లాలిసువుసాం దచం దోపలాలిసౌధ 

లాలితస్థలి సహారునియిల్లాలిం బాడి 

మేలిజవరాలిగములు రాభూలి కవుడు, రోజ, 
టీక. మేలి జవరాలి గములు= చక్కని యావన (ప్రీ సమాహాములు, రాదూ 

లికిక= రాజపుత్తు9నికి. గంధో. . .న్థలికగంధ= వాసనచేతను - ఉపలాలిత= కోఖిత మె 
నట్టి - అఖిల = సమ_స్తమెన _ అళి= =తు మైదలతో గహూడుకొన్న _ సుమ= పుష్పముల 

al 



వథమాశ్యాసము. ౧ 

చేత - సాంద=దట్ల్ట మైన - చం దో((ద-- ఊ)పల=-చం ద్ర కాంత మణులయొుక్కు - ఆళ= 

సమూహముతో గరాడ కొన్న = సొధ= మేతయందు. = లాలిత = మనోజ్ఞమైన యు 'సలిక = 
ణా క! 

(పదేశమందు. లాలికా = ఉయ్యాలను. 

ఉ. ఫూ నెట్ మేని రాళెవునుం బాతులతోపల నుంచి “గట్టుని 
ర = ౬ 

ఉగ్ ల్ “రొ లో ర 

ల్యా-సివర పసాదమునం గట్లన చక్క_ నియన్న, నిద wm 

నా నను గన్న తం ¢ డి,” యని మక్కు_నం బొక్కలో జోల నాడి 60 

పూదినజాళువాప పసిండియుయ్యెల నయ్యెలనాగ లూంచుచుకా. ర౭. 

టీక, __ అయ్యెల నాగలు = ఆ న్ర్రీలు, వ్ల నెజి మేని రాకొమరుకా ఇ... స్రుస్ఫూ 

మువలె మృదువైన శరీరముగల రావకొదూరుని. పొత్తులలోపలకా = (పొత్తులు అనంగా 

బిడ్డలు ఇరుపార్ళ ఏములం బాగ్గ కొండ నిడిబిగా చుట్టి పబుచు వస్త్రములు) వానిలోను, 

గట్టు విల్కాాని = మేరు ధన్వి మొనశివునియొక్క./ ఇంసప్రు= అందమును, ఊనిన= పొంది 

నట్టి, జాళువా పసీండి = మేలిమి బంగారపు, 

, జోల ల్యాడిరి యమృత ప్ర ax 

| జ్ ఠం wre గ 
జాలుం ౪ కోకాట్లం జాలుసర స ను(జూప్రుల 

డోలాయమానముగ ను 

క జరిపాణొ*య యనుచు నాలోలాశ్లూల్. రారా, 

టీక...-లోలాతువ్___ లోల= చంచలములయిన _ అతుల్ = కొన్ను లుగలవార 

యిన (ప్రల అమృతపు జాలుకా = అమృతముమొక్క. (ప్రవాహమును, జోకొట్రకొ = 
ఓదార్పుటకు. చాలు = తేగినట్రి, డోలాయమానము కాకొ = ముందువెనుకలకు -చలిం 

చుచుండంగా. 

కను తెప్ప వేయక కనుంగొంచు. దనలోన 

నుంగుంగ యని సాగర నుగ్గడింప, 

నెలనవ్వు ఫాలబ్బులె దువాళీంప 

నత త్త యని దొంగి యాడుచుండ, 
న టా ఇ 

నిద్దైము సేయుచు వింత లే కెవరు 

చప్పటు ల్పఅచిన సరగ నరుగ, 

జిలివిలిముద్దుమాటలతోడ దాది పె 

లంది మెల్ల నె తెపుటడుగు లిడంగం. 



1 హరంగధర చది తము, ౧౮ సావంగాట్టర చర్నిత్క 

న్ గనుమొరంగి ఇెలుల్ మటుంగున నడంగి 

తొంగి చూచి దూబూచి యన్నం గికౌకి 

క న్నగం గుమారుం గాగిట గారవించి 

యలరుదురు వెడ్క-6 దలిదండు లనుదినంబు, రో 

టీక.. _.సాశెకా = మాటిమాటికి. ఉస్పడింపక- = మాటలాడ నారంభింపంగాను, 

il ఎలనవ్వు = చిబునవ్వు. పాలబుస్టల్నపైక = దువాళీంపకా 

వ్యాపీంప6 గా, (వేలు అంది = (వేలిని పట్టుకొని, చెలుల్ = స్టేలు. క నంగి 

కనబడక జాయ్, 

చ, కరముల్ సాంచి తమి౯ “ద, యిందియని రాగం బొప్పంగాం. జీరం దొ 

నురమోవమందలిశాపఏెేేక తులకింపకొ చేరి వింభాధరం 

బరు దారకా రసవంత మె మెజయంగా నంక౦బుపె నిల్చి; చా 

ఫర! సారంగ భరుండు ముద్దు దు గురియుం బో తండి యుప్బాంగంగకా. 

టీక, = తేమికా = ren కరముగ్ = చేతులు. ద= దాొ=రా. జీరకా = 

పవ్లువరగా, తామర మోమందలి = తామరపువ్వువంటి మ. 'రానినేక = 

చిన్న వాంవ్రక్ నొసట. గట్టు భూపణవి శేషము, తులకింపక = చలింపంగా. చంఛచా 

భరంబు- బింబ = దొండపడువంటి - అధరంబు = సెదని. అరును ఆరకొ = వింతే 

ఆగునట్టుగా, ఆంకంబుపెక = ఒడలోేన, వాపుల = శనాబాసు, 

గ ఇనక రస్పర్శ నంబున నింపు గాంచి 

చిన్ని సారంగధరుంజు భాసిల్లుక రణే 

నినక రస్పర్భ నంబున నింపు గాంచి 

చిన్ని సారంగధరుంజు భాసిల్లె నంత, గిం. 

టీక. ఇన. ,.బునకొ---ఇన = సూర్యుని - కర =కిరణము లయొక్క - స్పర్శనం 

బునకా = తాంసటచేత్క ఇంప్రుకా కాంచి= ప్రీతిని బండి చిన్ని సారంగధరు.డు = వాల 

చందుడు, భాసిల్లు కరణిక= సెంపొందు నటువలెస్కే ఇన= రాజన రం దునిరయొక్క_ - 

కర స్పర్శనంబునక =సా స్త చరితం 

జక సనాతన రును విద్యా భ్యా నాదిక్ ము, షయ 

గీ, ఇటీ తలి దండు "అంతయు గారాన 
C౧ cn ల 

నటం జఇంచువానిం బూటల బెంచి 
f 



పథమా శ్వాసము. గాన్ 

నరవి వరవిభూతి. కౌలోపనయ నాడి 

స్తత్కి యా? చయంబు సలివి రంత, ౯ 

టీక,.--సరవికా = వరుసగా. చొలో..,0బు--వొాల = చూడాకర్మ - ఊప 

నయన = వడుగు - ఆది = మొద్నలెన - సత్తి) యా = సత్క_ రృ్మలరొక క 

సమూహమును, 

బట్టు యౌావన (సాదుర్భావం బై అ తేజరిల్లి శాస్ర్రంబులు కోడికరిం వ్ 

చి, వురాణంబులు హృద్దతేంబులు గావించి, నీతులు వి స సరంబుగాం 

"దెలిసి, గజహయరథారగోవహాణంబు అభ్యసించి, బహుసిధఛాయుధ సా 

ధనల నాతి తేటి, సకలవిద్యాపారీణుం డయ్యె నప్పుడు, ౫౩. 

టీక..-యకావన (పాదుర్భావంబునక =వయస్సు ఫుట్టుట చేతను. తేజంల్లి= (పకా 

ంచి. (కోడీకరించి = సంగహీంచి, నిరం భల = మసూమాఖథములు, కావించి= 

చేసి, గజహయా(య --ఆరోనాణంబులు అధ్యసీంచి = ఏనుగులను గుజ్జములను ఎక్కు 

వ సా = Fe =r ఇ 
ఓటలను నర్చు కొని, ఆణి టి = సమరం సకల ప్ద్యా పరర. = గ ర్వ త 

2g 

eh 

ములను సంపూర్తముగా తెలిసినవాండుం 

క, సారంగధరుండు మించెకా 

ఫరత జ హువేదశాన్ర్ర దీహౌగురు నె 

సారెకు నవక వికము 

భూరి కళావిభవనారనుంగ వు లెంచకా, ఇర. 

టీక్ర,___ అవ. .గన్రలు అవక =వంక ర గానట్రి హ్ వికమ = పర్న్మాకి మముగల- 

“శా విఛవసార పుంగవులు = సక 7 సతమ 7 న కౌ = భూరి సై టై క్ర గనులు కల విద్యా ౦కు తార (శేష్టులు, ఎన్న క 

నుతింపంగా సాశెకుక = పలుమాజు థ్రతకా = శైర్యముచేత, ripe గ కా 

బహు = అసేకము లైన జట చేదములయొక్క_యు మ శతు ఆ వ్యాకరణాది 

శాస్రుములయొక్కాయు - దీక్షా = నియతులయందు - గురువై = అధికం డె సారంగ 

ధరుండు మించెక. 

(శుతిమార్షముల నంటి శోభిళ్లె. బెలివిమై 
నాతనిచూడ్కి- యు మనల వచ్చు, 

సాధుకుంజరపం క్షిసంగతి విలసిల్లు స 

నాతనినడక యే మనల వచ్చు, 



సారంగ “భర చరిత త్రము. [0 ఖై 

ణాథతాయణ నాథం దగిలి తోంగొనం జాలు 
న్ See నాతని తజ మే మనల వచ్చు, 

౧చువిల్కా_ని జయించు నాతనినిర 

లాకారమహివు యే వున వచ్చు, 
“ఆ. 

న్ వనుధ. బు స్పైడు పెరింగెడువారిలోన. 

౫~ని విని యెటుంగ ముతటిఘనుని నార |! 

యూప జోడును సరి సాటి యెందు లే ద 
తం డవుర్త్యుండు గాక వుర్వుం డె తలయ | AA, 

టీక, శుతి మౌాస్తములక్ =కగ్ల సృ రం భములను (చేద మాగ్రములను). తెలివిసైకా= 
ధావళ్య్ణమయుతో (హ్టానముతో) చూడ్కి_ = చూపు (ఆలోచన). దాకౌయణీ నాధుకాఐ 
నందుని (శివుని). స్ట తాంకి లోం గొనకా = తక్కువ చేయుటకు, తేజము = 
కాంచి (పరాక్రమము), సాధు కుంజర పంక్తి = (శేస్టమైన గజ సమూహముయొక్క 

(ేహ్టలైన పెద్దల సమాహముయొక్క). 'సంగతిక= సాంగత్యము చేతను, నడక = గమ 
నము (చర్య. ఇంచువిల్కా_నికా = మన నృథుని (ఒప్పు నట్టి ర్ి ధనుర్ధరుని), నిర లా (౪-౪) 
"కారమహీమ = నిరోష మయిన రూప మహన తేస్రము (నిక్షోవవయిన శరీర (పభావము), 
అమ రధ్ర్యండు = చేవ్రడు. మర్ష్యుండె క్ష మనుష్యూ6 డా, 

క సూ డెత్తు మాట యెవరి 

నాడడు, సత్యంబు ఏడ నాడండు, ఖలులం 

గూడండు, పరకామినులం 

టీక. మాడెక్తుమాట = అధికమైనహాటన. 1 ఖలులక- = దుష్టులను, పరకామి 
నులక = ఇతరుల్టత్ర్రైలను. సుతమాతు9ంఒ = సామాన్య మైనపుత్తు) డా, 
క కుశా! యని జను లెన్న య 

గసారిమి సో? దం డిమాట గురువాక్యముగా, 

గోరంతయు జవదాంటక, 

యా రాజకుమోరచందుం డలరంగ నంతకా. ౫2౭, 
టీక, కారిమితోకా==అనుర క్రితో, 



ప,భమాశాంనము, ౨౧ [నాన 

ము, ననజాతాహితవంశ వారినిధిఖ "స్వత ్ క్కె- న్తుభం బెనరా 

జన"రేం దుండు నపీనయాావనవిలాస శ్రీజగనోవా నాం 

గుది సారంగధరు౯ వి శెప.సణయు క్తు౯ యావరాజ్యాఖిప. 

కుని గావించి సిజాన్యయంబుసమ బకాకోశకా _ప్పవంకశంబునక్, సలా 

టీక, వనజా, . .బు---వనజాతఅపీత వంశ=కమల వెరి(యెనచందుని La కు 

వంశమును 'సముద్రమందు - భాస్వల్ =(పకాళించుచున్న - కౌస్తుభంబు= 

కౌస్తుభ మ పీరు గలరత్న ము. కద్ శునక —నవీన=నూతన-మైెన - యౌావనవిలా 

సీ = ee - జగత్ మోపానఅంగునికా = లోకమును 

మోహీంపంజేయు శరీరముక లిగినవానిని, నిజా, , ,ము_నిజ=తన దైన - అన్వయంబు= 
వంశమునకు - 'సమము=సమానము, కోకా ప్ప. కోక = చకవాకములయొక్క_ - 

ఆ_ఫ్థ = (ప్రియునియొక్క (అనయా సూర్యునియొక్క_), రా(గలపద్యము నన్వయము, 

క్, ' పదగలఘూర్షరాధివు 

గారాబుంగొవమా రెం 'బెండ్ల గావించెం. దగా 

"హారరయగదథకునరుకా" మున 

సారంగను వముంజువాణి యను నలి చేణి౯. సిన 

టీక. _ అలి చేణికా డా తు మైదలవంటి జడగలదానిని. 

క, తారావళి యంట నఖము, లు 
వరి రొరుహాములు చెండు మంజరుల యంట, నేతా 

"కారంబులు ధవళము లంట ; 

యూారదుణీకా మంజువాణి యన; జెల్ల దొాకోే ? ౬.0. 

టీక... నఖములు = గోళ్లు, తారాఆవళి యంట= నకు [త్ర పంక్తియంట్క ఊరో 
రువాములు = కీ నములు ఆరెండు మంజరులె అంట = చెండు పూంగుత్తులే యంట, 
బిలము "నేత్ర = కెన్ను లయొక్క.. - ఆకారంబులు = 'స్వరూపంబుల్కు భవ ళము 
లంట ='తెల్లని వంట్స ఆరమణిని= ఆసారంగధరుని ఫార్యను, మంజువాణి యనం జెల్ల దొకో= 

మంజువాణి యని “చెప్పం దగదా...._ తారావళి మంజ్యి ధవళమ్సు అను నవి కావ్యర 
చనా విశేషములు. అవి గలకావ్యమును మసూజ్ఞమైన వాక్కు 
నని చమత్కారము, 

గ. సకలవై భవములతోం బూసంగ నిటులు 

గల దని వెప్పందగు 



౨౨ సారంగధర చరి త్సేము, 

చాజరాజవిభుంము గారాబుంగోడుకుం 

జరణయ 'మొనర్చ యానందభరితుం డగుచు 

నుండె గొన్ని దినము లంత నొక్క_నాండు, , కల్ల 

టీక. పకిణయము = వివావాము, ఒనర్సి = చేసీ, ఆనంద ఛరితుండు = 'సంతో 

పముకో నిండినవాండు, విజృంభించి జ సామర్ధ స్థ్రిమను (పకాశళింపC చేసి, 

__* రాజును వేటకార్మడు దర్శించుట, * 

వీ నిలుచుండి చంకం చేతులు వెట్టుక కిరీట 

ములు గలరాజులు కొలువు సేయ, 

'వేటాజు తునియలు వేయు మే లై నన 

జీర్ణు వచ్చి సలాము చేసి నిలువ, 

గరణాగతా రాతిధరణేరవుణు లయ్య 

జియ్యలు నెట్టుచు సెవ సలుప, 

సాటికిం బోటికి సరససంగీత సా 

పాత్యాడివిద్యలు నృత్య మాడ, 

గీ. మనవిసనవుల శేతెంచి మన్నె వారు 

వెళ యువు కౌెనెకో యని వేండుచుండ, 

నమ్మహీపాలు( డవుడు సింహాసనన్ధుం 

డగుచు నొడ్తోలగం బున్న యవసరమున, ౬, 
టీక... వేటాబు తునియలు వేయు = (వేటునకు ఆనీ తునుకలు అగునట్లు 

గా (రౌతు జీను గజము ఒక్క చేటున శండెసీ తుండెము లగునట్టుగా అని ఛావ 

ము), వజీర్టు= నేనానాయకులు, అరాతి ధరణిరమణులు=శళతు రాజులు, అయ్య జియ్యలు 
వెట్టుచుక౯_అయ్యా జియ్యా అని మొజిు యిడుచు, సాటికిక = సొమ్యమునకోను, పోటి 
క్రజ్ = స్పర్ధ చేతను, మన్నె వారో=జమి కొదాథు. మనవిసనవులకుకా = విన్న పములకును, 
పరినయమునకును. ఏతెంచి = వచ్చి. ఒడ్జ్డోలగంబు ఉన్న అవసరమునకా = గొప్పకొలువు 
తీరి యున్న సమయమందు. . 

వు, ప్రలిజోలా,ోల నంట దోవినకిడెంబు ల్నూ లిపూందావళం 

బులు బల్పింగవ్రుజుంచుదండకడియంబుల్ చెంపలకా జెక్కు_ వీం 
డ్ 



(పృథమాశ్యాసము, ౨౩3 

కలు శెంజేగుణుబొట్టు జుంజుజుసిగల్ గారంప్రుమైపూంతే లుక్ 

బలుదూ ప్ర ల్వెడవిండ్లును న్దైలు వొనర్చక౯ వచ్చి శే లొ డ్చుచుక 

టీక, -కాసెలకొ=దట్రీలయందు, పీడెంబుల్ =చిన్న బాణములు, నూలి పూ దా 

వళంబులు= నూలు బంతుల హారములు, చుంచు= జూలు, చెక్కు. రీ (కలు= చెరివిన నెమలి 

యీ(కలును; కెంపు= ఎట్లని. జాంజుజి =వఏిరియంబోసీకొన్న. గొరంపు మై వూంతలుకో = 

దేసామందు తెల్లని పూ:౭తలును, బలు తూప్రుల్ =గాొప్ప బొణములును, వెడ = గొప్ప 

క, జల్లులు వునుంగుజవాదుల 

9 
వీలులు కుండటితేటికిలలు మొద తొ 
C౧ (౯౯ 

నెలనువనువులను శో 
౮౧ —0 

[౧ ల భీలం గానుక లొసంగి భీల జనంబుల్ , 
౧౧ ag) 

టీక. భల జనంబుల్ = చెంచువాం[డ్రు; జల్లులు = 'సవరములు, 
య ౧౧ 

వా, సామా, పంజవుంగొాండకాఅడవిపజ్జక గూడెముల్ గట్ట మో 

'సేమం'బే సత మిచ్చం గోరి బల్నుబెసి౯ బాగ్గెమున్ గల్లీ యా 
యా ౧ ౧ 

జబూమిక వంటల దోంటలం దిరిగి మోనునస్నేన మా కచ్చికం 

'బేని౯ లేక నుఖాన నుండుదుము నీవే దిక్కుగా నెమ్మది౯, ౬౫, 

టీక,__. సామా== రాజూ. వింజపుంగాండ-_-వింధ్య పర్వతముయొ క్క - కాజడని 

పష్జకా= నబ్జనై నవనముసమీ పమందు. గూడెముల్ = పశ్లెలను. సేమంబే = తెమమే. 

సతము = సదా, ఇచ్చకా= మదిలో, బలు బై సీకా బాగ్చోేముకొ = మిక్కి.లి పర్మాకమ 

మును సంపక్తును. తోంటలకా వనములందు, పున్నేన = పుణ్యముచేత, 

ఉ, అయ్య, పరాకు మాని తెలియ౯ విను, లచ్చనదేవుండుక నీరా 

నుయ్యయు సీతమమ్శకాజ కె తొలుతక౯ గనుపట్టుము చ్చుబల్ 

దయ్యవుమూంకం 'జెండినపొలానకు మున్నను వెంటలాడుకోం 

జయ్యనం బోయి దూయడపిచాయలం గంటిమి నా లేకే ౦బులక్.౬౬.. 

టీక, పరాకు = విస్ఫృతి. కనుపట్టు = అగపడినట్రి, ముచ్చుబల్ దయ్యపు 

మూ(కకా = దూయావ్రులెన రాతుసుల 'సమావామును. చెండిన= సంహారించినటి. "సయ్యా 

నక = శీష్రుముగా. వాల్మెకంబులక- = గొప్పన్బుగములను, 

క, అందల ముందల లే కివు 

డందలవుండద లయి యున్న వయ్య 'మెకంబుల్ 



౨ర సారంగధర చరి త్సేము, 

చెండానుర కోలనివ ౮౯ 

. చెంచేపస ల వేమి సెప్పు దన స్స డెటుంగుక్. 

క.__అందల మందల=మితి మేర. అందుకొ= ఆవింజపు[యెండయడవియందు... 

అల మందలు= అలలమయొక్క_ సమూహములు, చెం చామర కొలనివ లెక= ఎట్డని చామరం 

చెటువువలెనే. మెకంబుల్ = మృగములు, తెందేపలు = మిక్కు_టములు, 

(క ల్పులు ల్మ లృంపీల్లీ గొటగొటవిని రొప్పి 

బలుసింగముల నైనం జ ట్రం జూచుం, 

గండ $ "వ్వునం గన్ను స పందులు 

విరుదేనుళసల వెన నౌరయ( జూచు 

గాజున్సుల్ దిని యాము కవిని మక్బోతులు 

* కారుపోతుల నైనం గదవుం జూచు 

బోతరించిసివంగు లీతలాతల నే 

గబ్బి యెల్డులనై న గిబ్బంజాచు, 

గీ. సామి, వానిచలంబు మచ్చర ము బలిమి 

యొక్క. డేవంక నే వుని యెంచ వచ్చు, 

నొకటి నుక్క-టి సడ్త సేయక 'మెలంగు, 

నాపొలంబున. దరతర బె మెకములు, | క్యూ 

టీక. =. [కోల్ ఫులుల్ = పెద్దవులులు, మంపిల్రి = న్ని ద్రమబ్బుగొన్ని గాటన 'టమనిఇ 

గొటనొటయనుధ్యనితో, బిరుదేనుంగులక్. = మదపుకేనుంగులను. ఒరయకా = కల్గ, 

పాంచుటకు. "కాటు పుల్ =దట్ట మైనపచ్చికను. ఆము కవిసీ = మదించి. మకాబోతులంజ 

మృగవి శేషములు, కారుపోతులక్ా = మదించిన దున్నలను. గదమకా = చంపుట 

గబ్బియెలుంగులకా = మదించినభల్లూకములను, గిబ్బకా = చంపుటకు. , సడ్డనసేయక 

లకు పెట్టక. తరతరంలె = పరంపరగా, గ 2 

గీ. జంకదాంటులు మంచి లేజీలపిల్ల | = 

అనలం దగి, యుప్పరము హా న, డడ్డ 

మనం బడ దాణు నెలలేడి చెన్న ఊచాయుం 

జీుతేవులి నైన్క నే మని చెప్ప వృచ్చు ! 7 పుల దైన Jay: డగ 



యుత మాశ్వాస ము, 5A 

టీక. జింక చా(టులు = 'లేళ్ళమందలు. తేజీల = మేలుగుజ్జమలయొక్క_ ఉప్పు 

రముకా = ఆకాశమున. నెల = చందునిలోని, 

గీ వనుగవుదంబువనజుద గా ఆెనుపపాలు 

పందినేవెలువలు చిక్కందాటు చెవు 

దు దలవుండు వేసవిం ; దజువుం గలుగ. 

జాల్ ఏ మెకా లందు చొప్పున జాటీ పడును, ౭౦, 

టీక. ఏనుగు మదంపు వజద = ఏనుంగులయొక్చా_ మదజల (పవాహామునుు, కాట 

నుపపొలు= అడవియెనుములయొక్క_ పొలున్కు పంది నే వెల్లువలు=వరాహాపు "నేతి (వ్రవా 

సాములున్కు చిక్క. బాబు చెమ్మ = చిక్క_€ బడిన నట్టి తడి తజుంగదు = తళ్షదు.. .. 
వేసవిక = చేసవికాలమందు, క గలుగ Ba తఅుముటకు యత్నించిన 

ఇబాలును మెకాలు = మృగములు అందుకో = ఆ చెమ్షలో, 

ఉ. ఉల్లములోన నే మనుచు నుందున్చె? యే నొకదబ్బు దష్బెద౯, 
(౧౧ 

బప్హీదవున్వరాహములు భ్మదగజంబులమిోాంద నాముకోం 

* జెలుగ నెక్కి వానికొసపెం[డుక యుక్క-టి ఇమి దీసీనకా రం = 
జిల్లున వెళ్లు. బో చమురు చివునగోవిని జిమునౌ వడి౯, ౭౧. 
౧౧ ౧౧ — బాలీ మా 

టీక, ఉల్లములోనకా = మనస్సులో. దబ్బు దబ్బెదకొ = మాట చెప్పెదను, 
బన్సీదపుక వరాహాములు = బలిష్టములయిన పందులు, భ ద్రగజంబులమోందక = భద్ర 

మను(శేష్ట్రజాతియేనుగుల్నవెని, ఆదుకోజా = ఆనుకొనుటకు, వాని = ఆ వరాహముల 
యొక్క. 'ెమ్మి = ఒడసి, 

నీ తాముశ కిహాయంబు cl వుంద మని నుమొా 

. . మొగులు ొచ్చినయట్టు లెగురుచుండు, 

స దికకూ-లములు మాచి రెక్కొ-0ద మని నుమా 

యలదరు లాము గోరాడుచుండుం 

బాతాళ మటు నాచ్చి _బద్మకుద మని నుమోా 

తాము వేముఖు భూమిం (ద్రవ్వచుండు, 
మింట జందురుం జరి మే తొద మని నుమా స 

తాము  నుప్పరమును దాంటఆచుండు, 1 



వంక సారంగధర చరిత్రము, 

గ్ -హారులు గరులు గిరులు హారిణంబు లనయంబు 

తొలుత. బడ్డ లెబుయగునెళ' వెటేంగి. 

యటులు పోవనిళ్తు మంటవయ్య, తము జుట్టి 

పట్టి “శీలథోడం గొట్ట కిపుడు! “ ర, 

Trem శ్చ ౯ (= =పార్వతికి) వాసానములు,' మందము = 

(బదుకుదము. మొగులు = మేసఘుమును. దిక్ కూలములు=దిక్కుల గట్రులను, దరుల్ = 

ఒడ్డులను. చెదము = అగుదము. ఉప్పరమును = ఆకాశమును. హరులు = సీంహ. 

ములు. కరులు = ఏనుంగులు, క్రిరులు = పందుబు. సారిణయబులు ఇ లేళ్ళు, ఒళవు =. 

ఉఊపొయము. 

న్నీ ఇదురుచే ల్క_లువు దీసి దినంబుం గాపాడు స ఖై 

కవుతీలు వూ ' కేకలములు నుము 

కోరిము త్తియవుశేకం గ్ ట్టుసంగాత 

కాండు మూ కల్ల ET సుమ్ము, 

జింక వేంటలం గాచి జంకీరచి దొడ్డ దో 

ల్లొల్లలు' మాకుం (గోల్పులులు నుమ్ము, 

సుట్టజు న్నంగ ల్లం బెట్టించువాడుక 

కోమట్లు మా. శెల్లునగొడ్లు సుమ్ము, 

గ వాటిలో నినుమంత తాటోటు చేసి, 

యటవమటింపక యుండ చేయదిక ముగ 

నేవ. దిరుగాడునిశ్యాను "ప్పుడు మాకు. . 

జాగిలంబులు సుమ్ము మూాసామి కాన. 3 

టకంాతుూ స. కాన = (పీయమైన మామొక్క. (ప్రభువా, నలు టి వక 

పండంచుకోలివాండు. ఏకలనులు = అడవిపందులు, కరి ముతి తెయపు శేకకా' 

ఏనుగు ము _త్రేయముల పంక్తిని, సర గాతకాండ్లు = a జంక చే(టలకా= జింక్ 

లనెడిపాేళ్ల, ను. జంకించి = జడివించి. పుట్రజున్ను = పుట్రకే తెనె, వాటిలోకా= శ 

చెప్పి నవానిలో (వానిఖో అనుటకు వాటిలోకా అని _ రాన్యుము, ఇసుమంత = కొంచె. 

తాటోటు = మోసము, అటమటింపక = అపపారింపక, వైయద్దెికముగకా 

లిగా. ఏవొ = వ్యాజము చేత, విశ్వాసులు = నమ్మక మైనవారు, 



ప్రథమాశ్వాసము, ౨౭ 

రతా ఒక సింగ మల్ల స లికిం (గిందు సాచ్చుట 

మాణాక కటు నిల్వ నోడి కాదె? 

వాలుందొల్పంది పాతాళంబుం దూణుట్ల 

మాగథాక కటు నిల్వ నోడి కాదె? 

హారిణం బొకటి రాజు శరణంబు. జొచ్చుట 

 మాగాక కటు నిల్వ నోడి కాదె? 

వడి దచ్చియెనుంసల్ కడభూవింం జేరుట 

మాణథాక కటు నిల్వ. నోడి కాదె? 

గీ కను గలిగి మున్నె తవ్పీంచుకొసియెం గాకు 

కొటి కోలావాలము చేసి కూల | గుమి, ల హు 
చెండి చెక విక లాడనూ యుం డె నెని ; 

మించి వోయినసుద్దుల నంచ చేల? ౭2 

టీక._అల్ల శ పార్వతికి, (క్రిందు సాచ్చుటలొ= క్రిందగా చొరంబడుట 
(అనంగా వాహనముగా నుండుట. గాక కుక = జ "ద్దత్యమునకు. వాలు తొల్ొ పంది= 

గొప్పదైన యాది వరావాము, హారిణము= లేడి. రాడాకొ=ాచందుని (తని ననియు). 
దచ్చి యేనుంగుల్ = అప్ప గజములు. కడభూమికికొ=దిగంతములకు. కను= ఆలోచన, 

కోలాహలము = అల్లరి, చెండి = చంపి, చెకపిక లాడమా=కకనికలు చేయమా, సుద్దు 

'లకొ = మాటిలను, | 

చ. అన విని మందహాస మొలయం దవుతోడ విభుండు “ఫొండు, మో 

వనుకనేె వత్తు, నన్నియును వేటకు నాయితా పెట్టాం ఉపజ 

యని యచిరత్న రత్నఖచి తాభరణాంబర పంక లిచ్చి పం 
చినం గొని చెంచుజేం (డవుడు సింగడు బూరండు నె ముదంబునకా, 

టీక, __ మందహాసము = దిజునవ్వు, ఒలయ౭౯ = పుట్టంగా. తమితోడక్షా అ 
(హేమతో, అయిత పెట్టుడు = సీద్దపబుపుడు. అచిర. *౦బులు.. అచిరత్న = క్రొత్త 
వైన - రత్న ఖచిత = రత్న ములక చెక్క_యబడీన - ఆభరణ = సొమ్తులయొక్చ_యు- 
అంబర = వ(స్ర్రుములయొక్కా_్యయు జ పంక్లు లక = వరుసలను. న = నీంహాము 

వంటివాండును. బూరండుకా = పూరించినవా(డును. ముదంబునకా = సంతోషముతో, 



_9౮ సారంగధర చరితము, 

వ. కనడ బుక ముల (గుమ్మెడి 
ప్ర iris 

కైవడి మా యావ చేవ కన బోయెదుగా 

దేవర మాదేవరవ లె 

వవేగను సామి మేట విచ్చయవయా. ౭౬ 

టీక, ౫౩ వడికా= చేతికొలంది. శైవడికా = రీతిని ఆవ = జ్ఞానమును, చేవ=, 

బలమును. టేవర = సామీ. మాదేవరవలెకా = లమ్మ్ఛ_ర్తమైనవిమ్హువువలెనే. వే వేగ మె = 
అచిశీఘు9ము-గా సే. విచ్చేయవయా = రావయ్యా, (. 

క్క చని రంత వేంటం బోవం 

జన మి? శాయి తీపడి వెస౯ా రం డనుచుక 

జననరులక౯ జనవరులక్ 

మున సరలకా దొరల ననివీ మహీపతి దానుక౯, ౭2, 

టీక,.__మహీపతి = రాజు. చనకా=తేగునట్లు-గా. ఆయి త్తపడి = (ప్రయత్న పడి, 
వెసకా = శీఘ9ముగా. రండు = రండి, చనవరులకా = న్నే హితులను, జనవరులక్షా వ్ 

రాజులను, మనసు అలరక =మనస్పు 'సంతోషింపంలగా, దొరలను = (పభువులను. 

తే, ఆంతిప్రర మంగి, మజ్జనం బాడి వేయం 

బోేవుతటి డేగపదనుగ భోజనంబు 

సేసి యాఖేటవిహరణోచితము గాల i 

త తఅంబునం 7 సేసి చి తరువుగ. ౭౮ 
అ ame = i 
టీక, _ ఆంతిప్రరము ఏంగి= అంత; పురములోనికి "పోయి, మజ్జనంబుడా స్నా నమ్ము: 

తటతికా = సమయమందు. అఖేట = వేంటటయొక్క_ - విహారణ = (క్రీడకు, ఉచితము 

మయోగ్యము, చిత్తరువుగకా = ఆశ్చర్యముగా.  సేసీ = అలంకారము చేసికొని, 

న ఒంటిము తెములతో సొంటి శెంవుల కాంతి 

చెక్కు-లజ వ్యాది. జికిలి సేయ, 

పహురుమంజిముత్యాల యొరగుపాగమెణటుంగు 

నొసలిబి తకిభాట్టు మునుంగు వేయ, 
ర్యా ని . 

జాతిసిలవుందాళిచాక చక్య పభల్ 

క సూరినెటిపూంత.ం గు సరింప 
— షం 2 

pm 



పథ వమూాశాగ్దస ము, DF 

సాగనుసూర న్ట్పటం వును రెవాలుమైతళ్కు_ 

పహోొంబట్లుదటిపె నోలగింపం టు టా 
గ్ జేతివ జంవుంటిడితోడిచిక్కటారి 

భాయ వలవాటుదుప్పటిసంకు దోంప, 

రాచిలుక లేజి నక్కె_దుకొ తనంగం 
జ న జ జ్జ స జక్క_(దన ముప్పతిల్ల ౦౫ జన విభుండు. 6౯ 

టీక. చెక్కు. లజా = వెక్కి ళ్లోయందు, చికిలి చేయక = మెబుగాక్కి_౦ప6ంగా. 
హురుమంజి = (శేస్టమెన. బిత్తరి = అందమెన. బొట్టుక = తీలకమును. ముసు(గు 
'వేయక్ష =కప్పీ పోషింపంగా, జాతి, .భల్ జాతి నీలప్రుం చాళి= మేలైన నీలమణుల 

పతేకముయొక్క_. - చాకచక్యప్రభల్ = సకష కరతల కు స్తరింపకో == బు 
గింపంగా. సూ, , .ళ్కు_సూర్యపటంపు = మొకమల్ పట్టుయొక్క_ - సుశెవాలు = 
కత్తియొక్క_ - ను తళ్ళ్కు_' = దేవా కాంతి. హొం బట్టు దడి ౩వెక౯ = బంగారు 

వన్నె పట్టు కాసె మాందను. ఓలగింపక్షొ = కొలువు తీరి యుండగా - (పకాళింపంగా 

అనుట. చిక్క_టారి = చిన్న చబాకయొక్క_, చాయకా=కాంతివేత. సంకు దోంప = 
సందేహము కలుగంగా. రా చిలుక లేజిని = ఊ త్రమమయిన చిలుక గంజ్జమును (మన్న 
గసండు చిలుక గుజ్జము నెష్కరాతు). 

గీ నగరు వెలువడి వె.టసన్నా వామునకు 

మతులు మన్నిలు దుర్గాధిపతులు దొరలు 

వే తహనులు కాతులు వీరభటులు 
జాలం 

, 

బలసి యిరువంకలను జేరి కొలిచి శాల. రాం, 
టీక. _పీతులు = మిత్తు9లును, మన్నీ లు=మౌ్నె పు రొజులు దుగ్ద అధిపతులు= 

దుగ్ధము శేలురాజుూలు 'దొరలు = బంధురాజులును, వేతవాస్తులు= బె త్తములుచేతం గల 
వారును బలసి = పరివేష్టించి. ఇరు పక్కి_యలకా = ఉభయ బార్భ (ములయందు, 

స. మురు వై నచక్క-నిమొగముట్టు సవరించి, 
నవరత్న నాయఖలీనం బానర్చి, 

పచ్చనూ ర్య పటంవుంబల్లంబు ఘుటియించి, 

బరుదుందలాడంబు నిరన్రకొలికి, 

చికిలినొకాటంపుం బికిని కుచ్చు లమర్చి, 
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యపరంజిపక్కిర యలవరించి, 

సమక టుజలులు సమకూర్చి, యిరువంక 
రు ౧౧ 

గొరకసింగిణిపొదుల్ గూర్చి కట్టి, 

గీ పంచకము తొము విరివి యె పిథవిల, 
టీ ee ౧౧ 

మోాడి నిర సెత్తుటయు( గల్ల ముయిలులోని 

జలము లేనోవుపాదరసంబువంటి 

యు _త్తిమాశ్వ్యంబు సాహిణి యొకండు నిలుప, ౮౧. 

టీక..__మురువు = సుందరము మొగముట్టు = 'మొగప స్రైడను ఖలీనంబు = కళ్లె. 

మున్సు పచ్చ సూర్యుపటంఫుం. బల్లంబుక= పచ్చని మొక మల్చట్టు జీనున్సు బిరుదు తలా 

డంబుక=బవిరు దైనతలగడనుు ఇకను కొల్చి = 'సవమకొల్చి, చికి, ..చ్చులు---చికిలి = 

మెటు(గు పెట్టిన - చొకాటంఫు = చొక్క మెనట్రి - పికిలివచ్చులు=పికి లిపిట్టరు క్కు. 

వింధఛములచేత 'కట్టినకచ్చులను, అపరంజి పక్కెర = బంగారు కవచమును అలవరించి= 

తొడిగి సమకట్రు జల్లులు = కవచపు జాలరులన్సు గొరక = వాణములయొక్క - 

'సింగిణి = విండ్లయొక్కా - పొదుల్ _ కట్రలంను) పం నకము=గుం డెలును పరిఢవిల్ల క = 

(శ్రకాశింపలగ్నా మోడిక = శృంగారము గా మొయిలులోని= మేఘుములోని సాహీణి= 

గుజ్జపువాండు, 

ఆ ఉక్క_ళ మైనమంచివును వొప్పెడునాహయరత్న మెక్కి-నకొ 

గక్క-స మేమి లీక రవగాలును జోడన యడ్డవెడెము 

ల్లుక్కు_దువాళి జంగనడలుం గనిపించుచుం బోయిపోయి రా. 

జక్క-డ వన్ని సోశ నటు హా యనిన౯ గదలె౯ జరీలున౯ా. ౮౨, 

టీక,__ఉక్క_ ళము=ఉన్న తేమ్కు మనువు = జాతి. ఆహయరత్న ము=(శేస్థ్ర మైన 
యాగుట్ట్ణమును వాగాలోకా = క శ్లేమును తగిలించుటలో, కక్క సము = 'కార్క_శ్యము, 

రవగాలును = రెండుశెండుకాళ్ళరా మెగరుటయు జోడన = చాకళించి దూంకుట్ట అక 

_వేడెముల్ =పామునడకవంటి నడకలును, డుక్కు_ దువాళి = మటు(గుపడ్నట్లిదవుడును, 

జంగనడలుకా = దాయునడోకలునుు వన్నె = అంకవన్నె, సోయకకా = తగులంగ్యా 

జరీలునకా = శీఘ్రముగా. 

గ్ ఎనయం జెవిం బాడిగించి తహ 

దనదువక్షంబు నేలపై. దాశీనటుల 

a 



సృథమాశ్వా సము, రెం 

నో గాభ్లు నెళెడునో యనంగ. 

గంచుమించుగ ధరణి (గక్యదలం గదల, ఛాతె, 

టీక.__ఎనయకొ = ఒప్పునట్టుగా. వకంబు = టొమ్మ్య. కంచుమించుగక = 

అగపడక పోవునట్లు గా. ధరణి = భూమి. (గక్కాదలకా = చలించునట్టుగా. 

అసమతురగసమారూఢుం డె నవిభుండు | 

ana దిక్కులు గగనతలముం 
వ గంధూళి సాంధ్య రాగంబు మించి, 

సెం జీంకట్లు, చ కంబు లోదిగె నంత. రి. 

టీక. అస, ..భుడు అసమ = సమానము ములేనట్టి _ తురగ = గుజ్జమును - 

సమామాయు(డు = ఎక్కినవాండు, విభుడు = రాజు గగనతలముకా = అకాళమును, 

వ = ఎజ్జనిదుము, సాంధ్య రాగంబుక = సాయంకాలనంబంధమెన యొణుపును, 

కదిసె ఆర క. చక్రములు = జక్కు_వలు ఒదిగకా = తొలంౌను, 

చే వల లురులు బోనులు సీవం | గులబండ్రును బూసలోలగా జిగురుగండెల 7 దే 

. గల జాగిలముల. గొని పోక కంక మృగయు లరిగిరివెంటక్, 

టీక జిగురుగండెలు = Te అల బలములతోడకా ఆ 

సేనలతో. న. = స 

క. భూభాగ నభోభాగ స | మూభోగ నిరోధి మేదురాశ్య వజ రిం 

_ బాభీహణఘనననినదసన | నూ భీలదిగంతబలసమన్వితుం డగుచు౯ా. ౮౬. 

టీకు-- భూ. ..కుండు--భూభాగ = భూతలముయొ క్క_యు - నభోభాగ= 
ఆకాళశముయొక్కయు - సమౌభోగ = వైశాల్యమును - నిరోధి = ఆక్రమించుచున్న - 

అశ్వ (వజ = గుజ్బ్జపుసమాహములయొక్క. - రింఖా=గెరిజల (నుట్టన యొక్క_-ఖీపణ= 

భయంకరమైన - ఘన నినద=గొప్ప ధ్వనిబేత _ సమాఖీల = మి/0ల భయంకరమైన - 
చ | _ బల ఆ నేనతోడ _ సమన్వితుండు= కూడుకొన్న వాందు. 

— దండకారణ్యమున వేంట. యా 

మ. చని యుతం గనియెక౯ _బమోదమున నాసగ్వంకపోదారథీ 

CDE కూూలంక ప దా నతో యరయురకృతేై-శల్య మేఘాయికా 

త్యనఫఘాసోకయశోఘనుం డెదుట రుందాభ్ళంకీ పూ శెషవు 

పృనిథానావనిజ్మాగగణ్యము విరాజద్దండ కారణ్యముక Fes 

శి 



ఏం సారంగధర చరిత్రము. 

టీక.._-.సర్వం కహ = 'సకలమును ఒరయునట్టి - ఉదార=గొప్ప - ధీ=బుద్ది క్రి _ 

ఖని = ఆకరయెనవాండున్సు కూలం కహ = గట్లను ఒరయునట్టి - 'దానతోయ = దాన 

జలముయొక్క_ - రుర = (పవాహమును-కృత్ = చెయునట్టి _ కౌశల్య = నేర్చుచేత _ 

మేఘాయిత = మేఫఘుముగా నాచరించిన - అత్యనఫు = మిక్కి_లి పాపరహిత మైన, 

అసోక = అల్పముగానట్టి - యశః= కీర్తిచేత - ఘనుండు=దట్టనముయినవాండు, రుంద్ర= 

నొప్పదిమైన - అభింకపు = అకాశమునొరయుచున్న - అశేష = సమ_స్తమెన - 

ఫుస్ప = ఫుష్పములకు _ నిధాన = నిత్మేపషమెనట్టి - అవనిజ అగ్రగణ్యముక = వృత, 

(ేషస్టములుగల దానిని. విరాజత్ = (ప్రకాశించుచున్న . (పమోదమునక = సంతోషము కో, 

మ కని సొ్తే హరి పుండరీక సపది (గ్రస్త (పఠిత్వ క్ష దం 
తినికా యెణతతుల్ నిరాకులసముద్య త్తంజ్లులె వర్త్లక 

ఘున నిస్పాణ మృదంగ కాహాళ హుడుక్కౌా- భూరి శేరి నిసం 

భన గంభీర విజ్బంభణ ధ్వని కదంబంబుల్ వనిం బాట్ప్బీనక్ ౮౮, 

టీక.__కన్సి చొశ్తేకా = (ప్రవేశింపలగ్యా వారి, ..తతుల్ __హరి = సింహముల 

చేతను - పుండరీక =ఫులులచేతను - సపది = అప్పుడె - (గ్ర_స్హ = పట్టుకొనయబడి - (ప్రతి 

త్యక్త = విడువంబడినట్రి - దంతినికాయ = ఏనుంగుసమూపహాములును - ఏణ తతుల్ = 

లేళ్ళ సమూహములున్వు నిరా... త్తంబులుని రాకుల= వ్యాకులత లేనట్లు గా - స ముత్ = 

సంతోపముతోం గూడుకొన్న - వృ_త్తంబులు=నడతేక లవి, వృ వ_ర్డిలక =(ప్రవర్సింపంగా, 

ఘన, ..బంబుల్ నున = గొప్పవైన - నిస్పాణ = నిస్సాణముయొక్క_్యయు-మృ దంగ = 

మద్దెలయొక ,_౮ము క కావాళ = నఫీర యొక్క యు - హుడుక్కా_=ఉడుక యొక్కయు- . 

జరీ = నగారాయొక్క_యు - నిగుంభన = నిండినటువంటి -_ గంఖీర = అగాధయమెన- 

విజృంభణ = వ్యాపించుటగల - ధ్వని కదంబంబుల్ = (మోంతల సమూహములు, 

క. సెలవిండు లెక్కు- వెట్టుచు, 

“సల వండు నృపాల' యనుచు చేరి కిరాతు 

ల్యలశేల (మొక్క, “చరాడుము . 

వల కేల "మెకొల. వోలవ ల మే మునికిక౯? ౮ 

టీక._కి రాతుల్ = బోయలు. సెలవిండులు = సెలసు బద్దలధనుస్సులను, న్ఫ 

పాల = రాజా, సెలవు = ఆజ్ఞను, ఇండు = దయసేయు(డు, వలశేలకా = కుడిచేత,. 
on 15 

వలనకుజా = జాలము నమ్, 4 క్లో 

గీ పులుల జట్లలూ చీరి దుప్పులను లేళ్ల 

నేక లమ్ములం (గుమ్మి కూరాకు సేసి, . 

ఈక : = జ Es 

besa న # | 
యి = స 
ట్ర వ మం ము సజ షూ pa 
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లారు మివుడు.” లు = 

సాపు నాయన సీబంట్లసత్తు వనుచు గాం, 

టీక, చట్టలు సర వంపి; ఏకలమ్సులక- == పందులను, కూరెతు == నడి. 

చమరులకా = సవరపు మృగములను, పూలా రూ 
క [2 హు ఇది న జర ల, 

క. ఆరభటుల్ విలసిల్ల | ఏరభటుల్ గడవి రవుణు విభుక ప్రైిదుటక్ 

“సెరిథముల మదవదనీ ! చెరిభముల సింవాశరభశాదాలముల౯, 
0.— ౧0. ౨ 

టీక. ఆరభటుల్ = కోలాహాలధ్వనులు, వీరభటుల్ = పర్మాకమము గల 

బంట్లు. విభు క ప్పిదుటకా జడా రాజు (మాల, చసెరిభములక = దున్న పోతులను. మద .. 

ర్డీ || క్ ల ల్ 3 

ములకె---మదవత్ = మదముగల్లి నట్టి - అనీచెః = అల్పమాగా నటి _ ఇభ ములక== 

సీనుంగులన్కు సీం, ..ములకొ---సింహూ = సీంగములను - శరభ = ఎనిమిదికాళ్ళ్ జంతు 

విశేషములను - శాష్టూలములక = పులులను, కెడపిరి == చంపిరి. 

వ జస రంటినటుల చెకా దగిలి పోసిక యీ 

పింగాణి మనుంటోతుం జెండివె చుం, 

గదుందురీధయుం బోలె వడిం దోలి కజిచి యా 

కసూరి దుప్పుల గావుషట్లుం, 

ద్నొటించి గొర్లలోం దోడలు సొచ్చిన 

టీగబ్బి "లేళ్ళ నట్టట్టు "సేయుం, 

దగరువైఖరి దూజి తెగువ నినురగాలి 

వీట వెట్టినపందిం బీచ మడంచు, 

గీ నని యిటులు వేటు వేణు నాయకునియెదుటం 

గాటుబంకటుందనంబులు వేంటకాల డు 

మెచ్చి పొగడుచు మెకములమో(ద గొలును 

లుడివీ జాగిలముల నుసికొలిపి రవుడు, వా. 

టీక. చెండ్వైచుకా = చంపివేయును, గావు పట్టుకొ = చంపును, తొటట్రించి = 

. తడయడి. గొర్లలోకా = గొెజ్జలలోను. తగరువై ఖరికా= పాస్టైలురీతిగా. పీంటవెట్రిన = 

టార్చున్న టువంటి, రీ ంచము అణంచుక=ాగర (ము పోగాట్లును, శాటుబంటు6దనంబులు== 

కొతీశెడు బంటులయొక్క_ గుణములను, (సీంగాణ్సి కన్తూర్సి గబ్బి సుకాల్సి ఇవి అయా 

.శుకు_ల నాను భేయములు.) 
శ ష్య 

గ్ 

ath 



చర సారంగధర చర్మ తృము. 

చ. ఒడిసెలరాతిచందమున నుర్వడి సింగిణికోల వాజ్నుకె 

వడి లగు చాశటం బఅచ్చువెఖర్తి బిన్పున సాళువంబు దూ 

ఆకు కియా దూజం బాజీ కిటిబ్బందముం జిందణు సేసాం జెంచు ల 

య్యడరున “బావుశే! శుని, నశేశుని మెచ్చ జెసి తౌ! నన౯.౯ ౨, 
టీక... ఉఊర్వడిక=శీఖ్రుము గా, సీంగిణి కోలణశ్ళంగధను స్సుయొక్క_ బాణము, 

లగుడు = ఒక తెగడే పఅదువెఖరికా = పాజుతెంచులాగున సాళువంబు = డేగ, 
విస్స్పునక్ డా బిస్సుమని, కిటిబ్బందముక = పందుల 'సమూహమును, అయ్యొడరనక = 

ఆసమయమందు. శుని = ఓయాండుంగుక్కా. నలేశునికా = రాజును 

చ, తికమక గాలం జేసీ నలుదిక్కుల. నార్భటి సేయుసారమే 

యకముల సెట్ల కొట నుజు మూాడుచు నొక్క_వరాహ మేం చే 

వక లీమి నప్పు శాయెజుకునాం డదలింవుల "కేవి సడ్డ న్ 

యక తనయిచ్చగా సరగున న్విడినడ్డవ దేభమో యనక, గళ 

టీక టికమళ = కలంత, ఆగ్భటి = (మోంత, సారమేయకములక్ష = కుక్క 

లను, సెల్టీ = సెలగి = ఖండించి. నుబుమాడుచుకా = -చంప్రుచు, చేవకలిమిక బలము 

కోలంది. సరగునకా ౫ వేగముగా. మద ఇభము == మదపు టేనుంగు, 

వ్ ఇవ్విధంబున నేకలంవుగుంవుల శునకపరంపరలు చెండాశుచున్న యెడ, 
టీక. ఏకలంపు = అడవిపందులయొక్క_, పరంపరలు == గుంపులు. 

క, వడిం దేజిం దోలి రా జు | ర్వడి డొం కనపోటుగా నురఃస్థలి నవు డొ 

వీడికటినొరక౯ వేయం | బిడి కిటి బి ప్రిగని బిల్వమాటుగం బడియె౯, 
టీక,  తేబికా= గుజ్జమును. డొంకెన క నంకరయలు.గుగలయి 6. 

“పెళోపాడిచినవిధముగా. ఊరఃస్థలికా = అొమ్మునందు. ఆ పిడికిటి గొరకకా= వీడికిట 
నున్న యా బాణముచేత, విడికిటి = ఆండుంబంది. బిట్టు = మిక్కిలి. 

చ, బలువిలుకాం డు మెచ్చ నరపాలకుం. జేసినయాకళుగం బన 

గళ మద నాగ శేసరిని గాడి రసాస్థలి దూఅంధాత్సె నా 
వలం దనపేరు డాలిచినవాయున్టుం గోలుట మెట్టు భోగిరా జ్జ 
ట్కు-ల మని న్మాగభోకమునకు౯ బగ దరు బోనునె వదికాకార 
టీక. - .ఆళకుగంబు = బొణము _ వాయు వని య గ్గాంతరము, అనర్గళ మదో 

షా కేసరి ని = అడ్డులేని మదపు కేనుంగు తోడి సింహమును '(అడ్డుశేని గర్వత్తుగల 
ళ్ 



ప,థవూవొంసము, I Syn 

నాగేంద్రుని అనియు) కాడి = దూసీ తనపేరు తాలిచిన వాయువుకొ = అశుగ 

నునుతనయొక్క_ పేరు పొందిన గాలిని భోగి రాట్ కులము == (శేస్టసర్పముల వంశము, 

(కోలుట = భత్మించుట, రసాస్థ = భూమిలో, 

ఉ. భూామివేే రెణ్యు( he వులుల౯ా గటి మోవ నాటుటల్ 

పె మణీ వెళునెత్తురులు భాసిల్కె నా నవి లన. 

తాము కరీ బులు గదా యటు గావున ర కసీధు 

సోమము లాని కుత్తుకకుం దొట్టిన వెళ్ల గం (గాసనో తనల 

టీక. భూమివ రేణ్యుండు= రాజు. శరముల్ = బాణములు, గటి మోవక = 

పిడిలోనియీంకలవజ స. పుండరీకముల్ = వెద్దపులులు - తెల్ల దామర లని యర్థాం 
తరము. శిలీముఖంబులు = బొణములు - తు సుద లని యన్థాంతేరము. ర_క్లసీభు వా; 

స్లోమములు ఆని == ర_క్షమనెడి యాసవ రస నసమాసహాములను (దావి _ ఎఖ్హనెన గజ 

మదజల సమూాసపాములను పానము చేసీ యని యస్థాంతరము. కుత్తుకకుకా తొట్రినక = 

గాంతునకు ఆనా. (కాసెనో = (క క్క. నో, 

క సీపాలం బెట్టుకాను మవ |! నీపాల యనుగతిం జేర చెగనీన వేడికా 

చేపటి వులిని జీణె ద! యాపరుం డె 'రాజమాళి కది యు కచె కా. 
ర ర == 

టీక, __అవనీపొల = రాజా, నీపాలం బెట్టుకొనుము=నీయొద్ద నుంచు కొనుము, 

చేపట్టి = చేతబట్టుకొని, రాజమాలికికా = రాజు శేష్టునికి (శివునికి అని యగ్థాంతేరము, 

శివుడు ores కార్లూలచ రాంబరు(డును గదా) 

చ. సవుదగజంబుడు కుణుకుసామజ వై రికి సూటి పెట్టునా 

గవుకము( జూది భూపతిముఖంబున వ్యాధులమూూ(క నిల్వల 

కమితభయా ప్తి నోరసిలె నౌ నవు నేనుంగు పోనుపీథి సిం 

పాముమెడగంట యవ్వ రొరయంగల రానెలవంకఠకనాణనుకా,.౧౦౦, 

టీక, క = సింపహమునకు- నూటి=ాగుటీ, గమకముక=(ప్రయత్న 

మును, ముఖంబునకావా ఎదుట. వ్యాధుల= నంట కాండ్రయొక్కం, "నెలవంక = = అర్ధచంద్ర, 

ఏను[. + ,గంటు=ఆ యర్ల చంద్ర బాణము ఏనుంగు పొటిపోవుచున్న చోట సింహము మెడ 

లో గంటవ లె తగులా్క్కాాను నటిదె. 

చ, అల. వెనయం గజారులహృృదంతరముల్ నలి నజ్జు చేస్తె సం 

ధిలుతమి బుతుసంఘముల తేజము దూలీవ2ం, సక 



తజ... సారంగధర చరిత్రము, 

తలం చగటార్చి, సరద టడంచె నెహారా ! కరభాతురీగతుతా 

నిలసిల రాజు నై జగుణవి కవుముం గొనియాడ నయ్యెడక . ౧౦౧. 

టీక, -- అలవు = అభ్యాసము, ఎనయక = కలుగునట్టుగా, గజా, *4రముల్ _ 

జ వీనుంగల ఆ అమల =ళ తువులయొక (అనయా సింసాములయొక ్క_) § హృత్ = 

లొొమృలయుక్క_-అంకేరముల్ =లోే పలి ప్ర దేశములను (గుం డెల ననుట నలి నజ్జా చేసాకా= 

మె త్రన నచేసెను, (అని రాజపరము); జారుల = విటులయొక్కు_ (అనిచయదపరము); 'సం- 

ముకా--'సంధిలు = పూడుకొ న్నటి ౫ లమికో త్వరతో - బుక్కు 'సంఘుముల = 

ఎలుంగంు గంపులయొక్క - తేజముకొ = అసాంకారమును, తూలిచెకొ = పోలా 

మేను (అని రాజపరము; తమిక్ = ర్యాతియంద్యూ బుకు.సంఘుముల == నమ్మత్రసము 

టు "నేజనముకా = కాంతిని, (అని చంయదపరము; పుండరీక మండలికా_ 

"పెద్ద పులులయొక్క_ సమూహమును తెగటాన్చృెక == సంహరించెను, (జని రాజపరము); 

పుండరీక మండలికా = లెల్లదామరల సమాహమున్సు (అని చంద్రపరము)) ఇర్గ్షదటు = 

(ఇజ్రులయదటు) = లేళ్ళయొక్క_ గర్వమును, అడంచెక్ == నళింపం బే 'సెను; (అని రాజప 

రము; ఇ ఇన్ప=-చీంకట్లమయమొక్క (అని చం దపరమ్బు; అహోాే= అక్చ రము, కరవాతురీగలతు ' 

. ల్ విలసీలకా = సా స్తనమత్కా_ర్మపకారములు (పకాళింపంగా (అని రాజపరము); కర= 

కిరణ, (అని చం దపగమ్బు; రాజు == చంద్రస స్వరూపుండైన రాజనశేందు(డు, చెజ గుణ... 

విికమముల్ = తనయొక్చొ_ గుణపర్నాక్రమములనుు కొనియాడకా = నుతింపంగా. 

క. వాలమ్ముల దం స్టైంకర వాలమ్ముల నెతి నైచి వాలమ్ముల క 

జాలమ్ములం దగిలిగకిటి | పాకు దూకు నిందజాల మ్మ (క గా 

టీక, వాలమ్మలక = తో ేకలతోను, దంస్లా) కర వాలమృులక వు గ 

కత్తులకోను, వేడీ నుముగా, వాలమ్ములక- = పెద్దపులులను, ఎ త్రివెచి అ చీమి వేసి, 

జాలములక =వలలయంది, తగిలిన) కిటి జాలములు= పంది గుంపులు, ఇం(ద్రజాలమ్సు అనం 

గజా ౫ మాయ అనునట్లు గ్రా దూ౭కుకా == పాటీపోయెను, 

క. ఆవల చించుక వెడలిన 

నావలా బోసి చెంచు లప్ర డడ్డం దై 

యావల నుణుమాడినం గని య శే 
యానలను విభుర్గిుు మెచ్చి హార్షము నెందె౯. ౧౦౨. 

టీక ఆవలక్= అవతలికి. ఆవలకా = బలములతో, నుణునూడి నక్షా=-చంపంగాం 
వ ; 

ల ఆవలను = ఆయుపాయనున ఇ : 3 ఖా 



శశ హా శ్వాసము 

6. శ్వసనునిఘోటి "ఘూటివ ఆం జంగున దాటి పయిం జనం౫గ6 దా 

రస మయి యుక్క6 జొక్క-యపరంజిపరుం జిగురొత్తు వాలువాల్ 

వసం గొని కిన్య_6 గొంక్షీం దెగ వెసి బడి౯ బడి *లేటికుంటు మా 

నిసిపషరు వంట గానబడె నేం డనం గానం బడంగం జీలిణె౯ా. ౧౦౮ 

టీక ఘాోేటి = వాయువుయొక్క_ గుణ్హము - అనగా లేడి భూోటివ 

= గుణ్ణమువ లె చే లెస్కే ఒక్కు_ యపరంజి పరంజు ఇగరొత్తు వాలు వాల్ = బంగారు 

డి ప్రకాశించుచున్న వాండీమైన యొక క గ్రీన్సి వెసకొ = శీఘ్రముగా కిన్క_క = 

I కొంకి = మోంకాలి యొముకన్కు బడికాబడికా = వంటనే లేటికంటు 
మానినీ పరువు అంట= లేడి కుంటుట మానిసీ పరువెతుటకో. సమానము అనుట. కానక = 

అడవిలో, -వీలివెకా == సంహరించెను. 

క. భటుం డొకండు పందిపోటున 

బాట వెలికి సూటి వెట్లి పూని యదల్బక౯ 

గిటి దూటణి ముకైమునం బడ 

నటు చిమ్మిన ఆతొమ్ము దాంకీ యానల చలిలో ౧౦౫, 

CE 

టీక. ఛటుండు= సేవకుడు. పందిపోటునక్ = బరిసీచేతను. దూతీ= చొచ్చి. 
ము స్రైమొనక =మూంతికొనచేత, 

క, బొజీయలకడ నెతీయలయెడ 

సణ్ యలనడం బొంచి శునకనిరము (తుంచె౯ 

బదియలుగా మురియలుగా 

నురియలుగా యన శశముల నుడుముందురులక్,. ౧౦౬. 

చెంతన్సు నెబియలయెడక = భూమియొక్క పగళ్లదళశజను ెటీ = (క్రమము్కు అలవడక = 
౧౧ (౧ 

లఫింఛునట్లు, శశములక్" = ఛెవులవీల్లులను, ఉడుము-- ఉందురులకా = గోధికలను 

మూపషకములను. పరియలుగాకొ = తునుకలుగా. నురియలుగాకొ == చిదుపలుగా 

ఊరి యలుగా యనక ==టరి గోలయో యనునట్లు, క్ష 

మ. కెడసె౯ దుప్పులు, డింక వేసె నెలుంగుల్, గిక్టు౯ా వులు, ల్పింగముల్ 

 కడగొపెల, మనుంచిళ్లు గంతోనా నె, జింక ల్చికె: దోరెం గిటుల్, 

టీక. శునకనికరము = కుక్క_లగుంపు బొతీయలకడకా == చిన్న గోతుల 



ఎర్ చారరిగభర చగి త్రము 

మడిస౯ా గాణజనుపోతు, లేదు లిలి7౯, (వుగ్రె౯ నృక| వాతీము౯, 

గడుతు ల్సి, గజాళి చొక్క, నవు డక్కాన౯ా దుమాథూలిగ౯, 

టీక, దుమాధూళిగకొ= మిక్కిలి దుమ్మగా. ఇజుల్ =హరిణములు, కెడసెక్షా 

లే నగు న్మీక్రియలకు చచ్చె నని యర్థము. 

మః ఇవ్విధంబున భూవళేణ్యుం డయ్యరణ్యంబున న నేకమృగ విహగరూ 

టంబుల నిరాఘాటంబుగా గీటడంచి, యా ఖేటకవిహారంబు చాలించి, 

యెలైడం బెల్లుగాం ెళ్లిన-యిటై జింక దువ్చి కడితి మనుంబోతు కాండ 

గొతియ యేదుపండి కుందేలు కుబుపోతు _ మొదలయిన తిను మెకం': 

బులబొందులను శకుంతబృ్బందంబులను బొందుగా నొక్క_కందువం 

(బోవు వేయించి,యందులబుళిందులు TX మృగయాధిదేవతా నీతి 

గాం చేయం దగుకృత్యంబు సేయించి యెల్లరకును సమాంశంబుగాః 

బంచి యివ్పించి, యు తేమంబు లగుదంతిదంతమాా కి కనికరంబులు,నిక 

రంబు లయినక స్తూ రీసంకువుదపంకంబులుం బూంకంబులగుచవముర వాల 

జాలంబులుునాదిగా గ లసమ స్తవన్తువులుం ౧ కొస్కివుప్పరసాదిబహు. 

పదార్థంబులు పాఠ నిపుణ పాచకరచితమహిత విశితఖండంబు లఖండం 

బులు గా నేదిష భూవుండలాఖండలవముండలంబులు నిండు'వెడుకలం 

చెచ్చి యొవ్పీంచిన art ప్రమృ ఫ్థూన్నంబులు సంతుస్ట్విగాం దానును సకల 

జనంబులు భుజియించి, యయ్యెలమానవ్రుల[క్రీనీడల. గొండొక సేఫు పరి. 

(శవుంబు వాయ విశమించి, యంత నమృహనియో _తృమగంధర్యుండు, 

వరూథిసీసమనితుం డె మంత్రివుంగవులు క అంగటం గొలిచి చను.. 

'దేరం గదలి, ముందటి గంచుకు లచ్చురింపం, చెంచుల నవలోకించి. 

“పడియెదు (వొౌద్దులు నిలిచి యివ్యనవిశేహంబులు చూడ నభిభామ. 

యయ్యెడు, నియ్యడవి నుండ వసతి యొనస్థలంబు గలదా€) యని యః 

డిగిన నయ్యాటవికు * లయ్య్యూ, యిక్కడి! "యోజన్యతయంబున సో 

రకాంతారంబు. జొచ్చి పోవ నెక్క-రమ్యాస్థలంబు గలదు, తత్ స్థలం. 
బున జు ట్రావముడ వెడల్పునం దానుర కొలంకులు శృంగార క్ష నంబుల్లు, 



(పృథమా శ్యాసము. దికా 

నడ తెగక యుంకు, తదియమధ్యస్థలంబున నన్ దకంబుల ఘన 
దీర్జి క కల దందు. దొల్లి సీతారాములు విహాఠరించుచుందు రని “పెద్దల 
వలన వినినార మిని విన్న వించి, చానికిం (దోవ పెట్టుచుం జనం జన 
మధ్యవమాక్షంబున. 

౧౦౮ 
టీక. _భూవ శేణ్యుండు = రాజు, అరణ్యానికా = గొప్పయడవియందు, రూ 

టంబుక= సమూహమును, ని రాఘూటంబు గాక్ = అడ్డము లేనట్టు గా, ఆ ఖేటవిహారంబు = 
వేంటటయాటను. శకుంత బృందంబులకా = పక్షీసమాపాములను. కందువకొ= చోటను, 
ఫుళిందులు = చెంచులు. సొగయకా = సాక్కు_నట్టుగా. మృగయా అధిదేవతా (పీతి= వేం టను రత్సీంచు దేవతలకు త్చ్ ప్పి, దంచి దంత మా _కీక నికరంబులు== ఏనుంగు దంతము 
లయొక్క.. ముత్వమయులదొ క్క సమూహములు, నికరంబులు == (శేస్టములు. సంకుమద 
పంకంబులు = జవాది బురదలు చవర వాల జాలంబులును= చమన మృగముల తోశల 
యొక్క (అనలా సవరములయొక్క_) సమాహాములున్కు పాక, . .బులు--పొక__వం 
టయందు - నిపుణ = 'సమభ్లులెన _ పొదక = వంటవాండచేత _ రచిత = చేయంబ 
డినట్టి - మహిత పిశిత ఖండంబులు == (శేస్టమెన మాంసపు దునుకలన్తు అఖండం 
బులు = అపరిమితముు "నేది _ బులు. “నేది = సమాపమందున్న _ భూమండల 
ఆఖండల = భూవలయ దేవేం దులయిక్క_ (అన౯గా రాజులమొక్క_) _ మండలంబు 
లుజ సమూహములు, మృస్థ్ట = పరిశుద్ధమైన, ఎలమావుల = లేత మామిడ చెట్లయొక్కు, 
కొండొక = కొంచెము, మహానీయో త్తమ గంధర్వుండు= కొనియాడందగి న (శేషస్టమయిన 
గుజ్టముక లవాండు (కొని, . .శేస్టుండయిన గంధర్వుండు అని శేషు, వరూథినీ సమన్ని తుండు = నేనతో. గూడుకొన్నవాండు (వరూథిని యను నచ్చరతో కాడినవాం డని 
శ్లేష. వరూథినీ గంధర్వుల కథ మనుచరి[ తలో నున్న ది.) కుజంగటక్ష== చెంతను, కం 
చుకులు = అంగజాలలు, అవలోకించి = చూచి. (పొద్దులు= దినములు, ఆటవికోలు== 
అడవి జనులు, యోజన్నతేయంబునకా = మూండామడను, ఘోర _ కాతార _ వనంబు= 
భయంకర్యెన _ దుగ్షమయిన - యడోవి. తదీయ = దానిదైన, అనర్హ ఊఆదకంబుల సున దీఘికాక == వెలలేని (అనంగా (శేస్టమెన) నీళ్గుల గొప్ప నడబావి, 
న కను మాయం జని సీతం జెనకుకాకానురు. 

గనువూయంగాం జాటికౌనిన చోటు, 
తల కక్కు. వలపు నాం'దగలు ఛచూర్చణఖవము 

క్కు_ను జెవ్రుల్ రాపాడుకనినచోబు, 
4) 

ళా 



రది. సారంగధర చరి తృము, 

సపి వేషం బేనచందపబింబము వాల 

గుడి వాసి జానకి నిడిన-చోటు, 

కుహానా మృగ నిశాటు గహానాధిదేవత 

కనుర కి బలి యిచ్చినట్రచోటు, 
—_ లు 

గీ గనుంగొని విభుండు రామలక్ష్మణులు ధర్మ 

సాధువులు విష్తుమూ రులు సంచరించి 

నాగ లీపుః బ్యా ' మగునరణ్యాని. జూడ 

గలిగ నని సంతసిలుచు చానలం జనం, ౧౦౫౯, 

టీక.._-కనుమాయకా = కంటిమాయ గా = అదృశ్యము గా. వెనకు = అంటిన, 
కనుమాయ6 గాక = కన్ను పోవునట్టు గా. పాటికొనిన= సరిచేసిన. వలఫు=మోహము, 
'రాపాడుకొనిన = కోయించుకొన్న. న పరిజేషంబు = పరిధి (గుడి నో కిరూస్తుక్రొొ కొన్న. 

ఇడిన = ఉంచిన. కోహానామృగ నికాటుకొ=మాయ లేడి మెనరాకుసుని (మారీచుని), 

నాన = వన, 

గీ, అరిది యావనులు సరను లనంగి పెనలి 

యెనసి శాఖోపశాఖలె యింవు మోతే 

పబలి తామరతంప రె పకిశవిలి 
అ ర శ డా he 

యెదుట గన సయ్య వాసనాపదము లగుచు, ౧౧౦... 

టీక. అరిది = ఆశ్చర్యము, కౌ ”వనులు == అగునట్టి వనములును, 'సరసులు = 

తటాకములున్కు (యావనులు 'సరసులు అనుపదములకు ఏకళేప, వృత్తి బీచత యకావన 

వంతులును రసజ్ఞులు నగు ప్రీ వుషషులు _ అని యన్థాంతరము). అనం సెనలి= పేను. 
చేతః పే. ఎనసీ = కలస్సీ శాఖ పళశాఖలు==క ములు వానికొమ్మలును (తౌగలును. 

వానిలో చేరిన చిన్న తెగలును). శామరతం పర=అభివృష్థి (సటుంచా భికృద్ధి అని ధ్వని). 
పరిథవిల్లి = (పకాళించి. వాసనాపదములు = పరిమళ స్థానములు (నివాసేస్థానమలు). 

క. ఆతౌన్రు లపుడు గంధవ 

తీతలనాధుండ్లు సన్ను తించుచు బలసం 
ఘాతము దిగు మని మెల్లన వ . 

సాతలీ కటు పాదణారి యె చని చెంతకి. ల్ ౧౧౧ 
ళ్ 



పృథమాశ్యాసము, రం 

టీక, _గంధవతీ తల నాథుండు = భూ మండ" లాధిపతి ఆతలికికొ= అవతలికి, 

స్రీ, మురుమాన్రులరవం బమురుమాను లరు దైన. 
తావి కొన్న నపట్లు (గేవం దనరం- he Mg ఆ 

స _ామానిక ఫునిగ్లు యానూనికవుతిలా | | 

ఇం పట్రభ ౦గ౦బులు .పరిఢ విల్ల ౦ 

గన దంబుజాత కోకనదంబులం జరించు 
రాయంచ జక్క_వ రవము అెసల, 

నా కాశరుచిం గేరు నాకాశ గంగతో 
నీకాశమై వారి నిండి తొలంక్క 

న్ మొలక తెమ్మెరకూనలు వెలయ నెలయ, 

దేవనిరి, త్ర మైనట్టి ది్గియ గని. 
దిగ్రీ యగణిత విభవముల్ చేజరిల er 
క మంతులు దాను హర్షంబుతోడ, . ౧౧౨, 
టీక._మురు మానవుల రవంబు = వు _న్గథుని సజ్జములయొక్క_ (= చిలుకలయొక్క) 

ధ్వని అమరు మావులు= ఒప్పుచున్న రష. అరుదై న=ఆశ్చగ్య మైన తావి క్రొన్న_ 
నపట్టు= వాసనలు కలవియు అప్పుడె విక సించినవియు(నైన) ప్రహ్సములు కలిగిన స స్థలములు 
(శ్రేవక -చనరక్" = (పక్కు_యందు. ఒప్పుంగా; (షా మానికఫు' నిగ్గుక = RUS న మైన మాణి 
క్య కాంతిని (పా, ..౦బులు([ప్రాము=ా పబివుచున్న _ఆనికపు' = సంతేనగోల- శిలా = 
రాలీయొ క్క -పట్ట= బల్లలయొక్క- - -ఛంగంబులు= మెట్టు, సురిఢ sal గావ 
కన, . .బులకొ-కనథ్ = =(పకాశించుచున్న - అంబుజాతే = తామరలయంద్లును _ కోక నదంబు 
లక్షా= ఎట గలువలయందును చరించు రా, ..ములు- రాయంచ రాజహంసలయొక్కయాు_ 

జక్క_వ= చక్రవాకములయొక్క_యు - రవములు = ధ్వనులు, 'ఎనలన్ =ఒప్పంగా త 
కాశ రుచికా= అల్ల అల్లు పుపష్పములొయొక్క_ కాంతిని, శే. , .చికా-శేరు= పరిహా సీంచునట్టి.. 
ఆకాళనగంగతోకా నీకాశ మ్రై౫సమానమై, వారి= ఉదకము నిండి తొల్వకకా) మొలక తె 
మెర కూనలు = ఆంకురించుచున్న పిల్ల మారుతముల్కు వెలయకా=1ఒప్పుగ్భా “ఒలయక== 
“విసరణ; దిగ్రియక. క్త = నడవావిని, డిగ్గి = దిగి, టే 
క ఇవ్విధంబున. నయ్యవసీవిభుం. డవ్మహని యస్థలశృరగారంబున కత్యంత 

న, _సంతుష్టాంతరండుం. డై. డై...యచ్చట వ్నిశమించ్చి త _త్తధ్వి నె శెహంబు లప్పు 
r 



రం సారంగధర చరిత్కము 

టప్పటికిం గనుచు వనవిహారంబు సలువుచున్న యెడ. _ ౧౧౩, 

క. సారంగధరుండు లీలా । సారంగధరుండు సాభుసంస్తుత్యనయా 

చారుండు భర మర వి! చారుం డవు డుబును పోక సమృదలీల౯.౧౧౪, 

టీక._లీలా సారంగధరుండు= అవతార పు శివులడైనట్టివాండు (శివతుల్యు. డనుట్బు 

నయ = నీలి. ధరమ మర్ష విచారుండు = ఫుణ్యనుయొక్క_ రహస్యమును విచారించు 

వాడు. ఉబుసు పేక = (పొద్దు పోక, సమ్మదలీలకా = సంతోషముతో. 

గీ, పారువంబుల. బప్పైడి వారి జర్ 

యుడ్గవడి ర మానిన, భృత్యు లొకనిం బట్ట 

పదుగు రత్తజి బడిబడింబాటు తెంచి 

నవ్రులుగులను దె మనుచు వారిం బిలువ నపుడు. ౧౧౫. 

టీక_-చీరి = ట్ట. ఉద్దవడికా = = నీ ఘుముగా. ఫులుంగులకొ. = పతులను. 

చ, జిలుం గగునాభినామములు చెంపలగందము లోరపాగలుకా 

వలిపఫుసాలువింతవ అఆవాటులు లాలు గావిశేకులుం 

గలిగినగుజ్ఞురూపములు. గంబడిచింపులు నీలిపాత లీ 

కలు: దగుపారువంపుయబుటిక ల్లొసివచ్చి కుమారుసన్ని థి౯. ౧౧౬, 

టీక. జిలుంగు ఆగు నాభి నామములు = దట్ట మైన కస్తూరి బొట్టును వలిప 

చిక ల్లో 
సాలు!= సన్నపు శాలువలయొక్క_. లా(గ అుజచక్లదమాలు గుజ్జా= చిన్న. జగ = (ప్రస 

మైన, ఫుటికల్ = బుట్టలను, 

కలు అ నలకోరీ లొ! డలుం బదతీలు పల్లటీ ల్పక్కు-వలు౯ 

జీలుం బకదార్లును గూ!కీలు ననెడుపేరులం దగిన పొర్యములకా,౧౧౭, 

మ వినయం 'బేర్చ్పడ ముంగల౯ నిలుప నావిర్భూత కౌతూహలం 

బున నారాజకుమారమన థు(డు సౌంప్రుల్ మోజు మాధుర్యధు 

ర్య నపినస్వనగుంభనంబు ముద లౌనాయాపినోదంబు లె 

లను హోళి౯ విని వారివారి మనవు ల్పాటించి పాలించుచు౯ా,౧౧౮. 

టీక, _ఆవిద్భూత కాతూవాలంబునక = పుట్టిన సంత్రోషముచే. మాం. .న౦బు= 

మాధుర్యధుర్య = తీపును వహీంచునటుపంటి - నవీన=నూతన మైనన _ స్వన గుంఛ నంబు= 
ధ్వనులు చేయుట, హోలిక = సంతోషముగా. లాలించుచుకా = బుజ్జగించుచు, 



ప్కథమాశ్యాస ము, రచ 

క, పారానతరత్నం బని | పే రిడి బలువిరుదు వేసి పెంచినదాని౯ 

గూరిచి తనసరిరాజకు | మారులతో(బం దెమొడ్డి మాత్సర్భమున౯, 
టీక. జగ విరుదుకా = ప్రసిద్ధ మై జయశీల మైనయంజెను, 

క, (కేవ వల యొడ్డి యొంటిం ! బావ్రురముక్దిగిచి వడి నభంబున కెగయం 

గా వైచి (వాలకుండల | జే విసరుచు బెదరు వుట్టం జేసినయంతక 
... టీక--(్రేవకా = ఒకవైపుగా, వల ఒడ్డి = జాలము ఒగ్చి, తిగిచి = పట్టుకొని, 

నభంబునకుకొ = ఆకాశమునకు, చే = హస్తమును, 

(లయ గాహా) 

చేఈఠములు వాజుచు సమోరునిహుటాహుటిని 

గీరడము లాడుచు మహారయముతో న 
య్యా లె! యన మోాజీ గరుదారవముచేం జదలు 

బూరటిల “మాకొలమువా!. గనమా ! యా 

రార! యిది ఏంత గద రోరి!'యని మెంతయు న 

నూరుండు పయిం దిరిగి సారాకును జూడకాా 

దూర మెగం బాబుచుం జొకార మయి యన్నలువ | 

వారువముచందమున( బారువము మించె౯్, ౧౨౧. 

టీక. పేరములు = పరుగులు. 'నమిీరుని హుటాహొ టికా=వాయువ్రయొక. 

వేగమును, శేరడములు= పరిహాసములు, అయ్యా౭= శహబాసు, గరు = .తేకా_గరుత్ = 

"అక్క_లయొక్క_ - ఆరవముచేతకా = ధ్వనిచేత. చదలు = ఆకాశము. బూరటిలకొ = 
నిండగా. అనూరుడు = నూర్యసారథి. చొకారము = సౌందర్యము. ఆనలువవారువ 

ము చందమునకా = ఆ(బహ్మ వాహన మైన హంసరీతీగా. 

సీ అభ మాతంగంబుహా స్తంబులోం జిక్కి 

కద 'అెడువుండరీకం బనంగ, 

_హరివిధు 'ల్వెణం గందం 'బెరులనంబర కేశు 

తలవాశకం బేలడునెల యనంగ, 

* మిన్నేటిదరులందు మేంత లాడుచునున్న 

-“యుడుటు రాయంచ శేగొదవు యన, 



క సారంగధర చ రిత్సము, 

వడిం బోన్చచో ' జాటీ పడునభోమణి తేరి . 
య. “తెల్ల నిచిన్నా రిజల్లీ యనలో, 

స ఆక్క లార్పుచు లకుముకిపక్కిరీతి. 

_సకొతుపుచు. ధరణి నే మైనం ెలువుం గనినం 
- బెట్ట యని గవాకీంచి తనా పెట్టుకొనుచు. 

క చూరువ.' ముప్పు డయ్యవజనంబు.. ౧౨౩, 

.  టీక,_అభ్రమాతంగంబు హా స్తంబులోకా = ఐరావతముయొక్క_ తొండమున. 

పుండరీకంబు= తెల్ల దామర పుష్పము. హారి 'విధుల్ = విహ్హు (బవ్హాలు. 'వెజంగు= ఆశ్చర్యము, 

అంబరశేశు = శివునియొక్క_. నెల-= చంద్రుడు, మిన్నేటి దరులంచుకా= ఆకాశగంగా 
తీరములందు. ఉదుటు = దిట్టమైనంరాయంచ. తేగొదమ=.రాజహాంస శిశువు... నభోమణి 
శేరి = సూర్యుని రథముయొక్క_ - ఛిన్నారిజల్లి =. చిన్ని చామరము. పెట్ట = ఆండుంచా 
వురము, గమకించి = యత్నించి, చూవెట్టుకొనుచు = లెస్సగా హా ఆయు 

వజనంబు = ఆయా వనవంతుల 'సమాహము =కజవాతీపేద్యమతో నన్వయము. 

సీ. కంటికి. చే యోూరగా. నిల్పి, కన్తొని ' మూ 

“యన్నన్న ! యెంతద వ్వ నెదుజారు, 

'వలిపచేల మునుంగు వైచి వేవుజు సూచి 
“౧ హః! కంటిం గంటి చే నినెడువారు 

. మేడల గ _స్తంబు లిడ్రి తప్ప కీతంచి | FE 

' “మారోమిక్కిలి పొడ వినెడివారు 
పళ్లెంస్రనీటిలోపలినీడ పరికించి కరే ౧. 

“కనివింప దేవాయ నినెడువారు, ల we నన 

నీ గొబ్బుగొబ్బునం దల లెత్తి కొంద అందుం “= a " 

జూడం జూడంగం బాగలు వీడి పడిన: = deg 

నవ్వినోదము గని నవిసట్టివారు; ౧ ఆలం 
నైరి యొడ్డిన యొడ్డనివారు మెఅయ. "౧౨౩౨. 
Er అ మొడ్డని వారు = 'పతిజ్ఞ' “న్చేసినవారు క దవ్వు ౫ 

దూరము, ఈక్షించి= మాచి, పరికించి 3 చూచి. వలిప చేల్ల = సన్నఖ్రు వ్వస్త్రమును,. 

లీ y 



ప థ్ మాశ్యాస మూ. రగ 

శేనుటు = పలుమాటు, | | Vr 

క్ష. మినుకు మిను కనెడి మింటకా . ౨౨౨౨వ 

భానపొన నల తెల se జన 

టున నదె కలదో లేదో. | Bee 

యనునూూతము. గా wos. నృపత నయా శ. స ౧౨౮. 

_ * టీకటామింటకొ = ఆకాశమందు.- పొనపొన=కనయబుడుచు. - -. 

గ అనినం జెలికాం[డపలు కతం డాలకించి - 

కించి దుప హాసమున- విలోకించి' “గంటిం 

గంటి నౌ ను నే ముందు: గంటి ననుచు. ' 
'ననుచుమది( దాని మరలింతు ననుచు దలంచి. .. తో. 

 టీక..శించిక్ ఉపహాసమునకా=చిటు నవ్వుతో, విలోేకించి= మాచి, ననుచు 

పహ = పికసీ సంచుచున్న వ మనస స్సుతో... 

ఉ. పెట్టను. బట్టి జక్క "వెలువీంచి కనంబడునట్టుగాల న్ 

. టి టాక రెండుమాటులు పయెకా 'నురటిం బలం జేతం దప్పు: పా 

: వట్టల. గేక వేసీ వినం చీల్చిన," చెండి గరంగి ముద్ద మొ 
_ య టిరు జౌక గాలుక్ ముడించి యబ్బురవుంబలునిబ్బరంబునక. ౧౨౬. 

టీక... వెట్టకా = ఆండుంచావురమును, వెలువిీంచి = వెడల్పు గాండేసి, సుర 

జికా బలెక్ = జ నకు వలె, బి్యట్టుగక = గట్టిగా. 'ఎఐఅికల్ = Es అబ్బుర 

ఫుం బలు నిబ్బరంబునకా = ఆళ్చర్య మైన గట్టి నిశ్చయముతో, 

వీ సాధ శేతన పటాంచల వాత భూత ప 

రత గాంగ డిండిర ఖండ మనంగ 

నిమాని పూర్యావసిత భూ, వునది౯ద్భ... 

నాగ తేంచాగ. లతాంత మనల, 

_ నవహోర సంఘట్టన [గ ్సస్త పతయాళు.. 

గగనలత్నీ మా. -క్లికం. బనంగ, 
మధ్యంది en లూన మండేహా. - 

=. సంత్య క విరు దైక శంఖ మనల. 



of సారంగధర చరిత్రము, 

గీ. బంకరుహసంభవ కళత్ర ప క్ శతు 

నురకులధురీణ కంఖాణ కరి కృపాణ 

రమ్య ధావళ్య జై జతే పారావతంబు 

రాం దొడగాం జుక్క దెగి వడ్ల క్రమము దోప. ౧౨౭, 

టీక. సౌధ = మేడయందున్న - స్ పట అంచల= కొక్కియపు వ(న్ర్రముల 

యంచులయొక్క_ - వాత్ = వాయువుచేత _ భూత్ = ఎగురంగొట్టంబడినవై _ నిరత = 

బయలు వెళ్లి న- గాంగ = గంగానదిస సంబంధమైన - డిండీర షక. = నురువు తునుక, 

వీత్రవకాని = తెల్లమునిచేత (అనం గా నారదుని చేత) - స్లూర్వ అవసీత = మునుపు ఫొందిం 

పంబడిన - భూ = భూమిని _ ఫునః దిద్భ క ఆగత = మరల చూడని చ్చ చేత వచ్చి 

నట్టి - ఇంద్ర అగ = ఇంద్రుని వెట్టుయొక్క_ (అనంగా - కల్పవృకు.ముయొక్క_) నా 

Ms ఫుస్పుము, నవ హార అ నూతన హారములయొక్కు_ = సంఘట్టనకా = ఒర 

యికచేత -(ప్రస్త పతయాళ = జాటీ పడినట్టి - గగన" లకీ "= ఆకాశ మను లక్ష్మీ చేని 
_ యొ - మౌ క్షికంబు=ముత్యము. మధ్యందిన = మధ్యాహ్న మందలి ఆ అనంకమతి ఇ 

సూర్యుని చేత _- లూన = ఛేదింపంబడినట్టి - మందేనా = మందేహు(డను రాతకు 

సునిచేత _ సంత్య క్త = విడువంబడిన - విర దాంక =జయచిహ్నృ మెన - శంఖము = సంకు, 

పంకరువాసంభవ = ee అ కళత్ర = భార్య మైన సరస్వతియు జీ పత్తి = 

వాహనమైన హంసమును - ఫుత్తి) = కుమారుడైన నారదుండుశు _ సురకులధురీణ = 
చేవేందునియిక్క. - కంఖాణ = గుజ్జమెన యుమైఇశ్రవమును _ కరి = ఏనుల్వరెన యె 

రావతేయను _ కృషాణ = వ్యజ్రాయుధమును..అనువానివలెనే - రమ్య ఛావళ్య = 

మహమసోవారయమైన తెలుప్రుగలిగిన - జై(త్ర' =. జయశీల్వమెన - పొశావతేంబు = పావురము. 

గీ. అంతలోననె చి తౌంగి యది యొజీంగి 

క్రీడ: సలువుచు బంగారుమేడమింద 
ములక వన్నెలు చిలుకురాచిలుకం బట్టి 

చిలుకపలుకుల నటు మావి విలిచెనంత, ౧౨౮ 

టీక. _ములకవన్నెల = ములకకాయవ్నె గలిగినటువంటి - అనంగా పచ్చ 
నివర్దముమాం:ద తెల్లని చుక్కలు గలిగినరువంటి, : .. 

మ. కని చిల్క_ం౦ దనపెంటిగాం దలంచి యా కై లాటవ్రుంబుల్లు (గ 

క్కు_న మి న్నందినమేడమిందికి6 దళుక్కుంగాంతితో జాతీ. వి 

చ్చిన జెక్క_ల్ పయిండంబె (మోంతలు దగళ జం తాంగారత్నాంగినం 
a 



3 ప్రథమాశ్వాసము, రతి 

దను గారింపలో వచ్చినట్టివిధియో నా, వచ్చి (వా లక్ దమిక, ౧౨౯ 

టీక... పంటింగాజా = ఆ(డుబావురమును గా, కైలాటఫుంబుల్లు = నాలి 

పొవురము, (గ్రక్కునక్ = శీఘు9ము గా. మిన్ను = ఆకాశమును పయిండంటె = బం 
గారపుటందెయొక్క_. కారింపకొ=చాధెట్టుటకై, విధియో = దెవమో, నాక్ = అను 
నట్లు, తమికా = మోసాముచేత, 

చ. కెలశుల నిట్లు [వాల వలశకేలను మెల్ల నం బట్టి దుప్కి యా 

నలినదళాన్ని.. “పక్షీ యనునామము దీనా చెల్లు; బిల్పియుం 
బవిలువక్ మున్నె వచ్చె నిజు పేమ 6 రకల నింక దీనిచేం 

గలుగునిజంబుగాం దనకుం గాంక్షలు దీట నుఖంబు చెంద౯.౧౩౦. 
టీక. కెలంకులకొ == పొార్శ వ్రములయందు, నలిన దళ అవీ == తామర శేకుల 

వంటి కన్నులుకలదై న యా చిత్రాంగి, పతీ = పిట్ట ((పీతిగలది యనియు భావము). 
గీ సందియను లే దొకింతయు నిందు కివుడు ; 

వచ్చు సారంగధరుం డిందు; నచ్చునవుడె 
తగులు నాచేత.” ననుచు సంతసము నొంది 

మేడ దిగి వచ్చి యప్పు జామెజుంగుం బోండి. ౧౩౧, 
టీక..___.'సందియము = 'సంబేపహాము, ఆమెజుంగుంబోయ్తి = మెబు(గుంయదీ వంటి 

దైన యాచి.తాంగి, 

శౌ బంగానాన మెజుంగు వెట్టినగతిం జైన గుచాళించు శే 

జెంగల్వం గడు దావి గభ్రినటులక్ ; జెన్నా రిజావిలి మి 

. దం గన్బట్ట నుధారసం బిడ్నుక్రియ౯, దనోవహానాంగంబున౯ా 
'సింగారించె వథూటికామణి మణీ శేణీపరిప్కా రముల్, ౧౩౨. 

టీక, “గాలించు=(ప్రకాళించునట్టి - - లేంజెంగల్యకా == లేత చెంగల్వ పుష్పము 
ను. చిన్నారి జాబిల్లి మిందకా= బాల చంద్రుని మోంద, సుధా రనంబు ఇడు (క్రియక్ = 
అమృత (ద్రవము నుంచి నట్టుగా. తన్తోవానాంగంబునక్ = మోహీంపంజేయు నా శరీర 
మందు. వధూటికా మణి = (శ్రేస్టురాలయిన యాచెలువ, మణీ శేతీ పరిహ్కారముల్ = 
మణులవరునల భూషణములను, 

న ఇన్విధభంబున బహువిధాభరణభూషిత యె మై యయ్యెడ, పం, 

స రహి గట్టి తాం నర్జమహసీయవిభవంబు. 



'తీశ్రా సోర ంగధర చర్శిత్తము, 

" తాటంకములమోందితగులు గల్లీ 

' "యచలాయతనితంబ 'మతిశయిల్లి చెలం”. 

_" _గాంచివజపథాకలనం దనరి . 
కశ మై కనను చేదటికము వాయక మొ పెం 

(బణుతింపం. దగు సివి పరిఢవిల్లి , 

యలరాశ మి న్నంది యరుణకరంబులు . 

ఘనకంకణములతో. ననగి పెనయగ్సి 

గీ యార! .యద్భుతశృంగాత!. మభినుతింపం 
దరమె.! వాసన. కుల్కు-కుంద నవుబొమ్యు. 

కలికిరూ సెనరత్న మో కాక, యల్లి 

మోాహినియు, నా జ్య తౌంగి మురు. వెసంగి, ౨. ౧5౨౪౮ 

టీక.__తాటంకములమో(ది = = కర్ణభూషణయుల మోంకి-తగులు = లోభము 

గలిగి కర్ణ మహనీయ విభవంబు = కర్టునియొక్క. పొగడందగిన. మె యెశ్వర్యము, రఫ్ కట్టి 

తక .=  ఫోభను పొంది యొప్పెన్కు అని విరోధమ, కమ్మలు ధరించుటచేత ఇెవులు 

(పకాళించిన వని ఆభాసము ; కాంచి వజ (పభా కలనంద దని ఆ ముల తాటి వ(జను 

ఖులమయొక్క కాంతియను వ జాయుధకాంచియొక & సంబంధముతో ఒప్పి ఆచల ఆయ 

తనితంబము అచిశయిల్లి చెలంగక౯ = పర్వతముయొక్క_ విశాలమైన నె త్తు ఆతీశయించి 

ధ్రకాశించెన్కు అని విరోధము, మొలనూలి, వ(జమణులకాంతిచేత పర్యతమువలె విశాల 

మైన పీజుందులు (ప్రకాశించిన వని ఆభాసము ; 3 1ప్రణుతింపందగు నీవి పరిథవిల్లి = ళ్ . 

ద రమైన లిచ్చి ఒప్పలగా,. కృళ్వమె = చిక్కి_నదై కవును= నడుము, పేదటీకము వాయక 

యొ'ప్పెకా అని విరోధము, అందమెన పోశముడిచేత సన్న నిమధ్య ప్ర దేశము (ప్రకా 

'శించె నని యాభోసము; అరుణ కరంబులు = నూర్యకిణములు, ఘన కం కణములతోకౌ = 

మేఘ "జల “బిందువులతో, ఆనణి పెనణి=కూడుకొన్సి, మిన్ను అంది= ఆకాశమును' బొంది, 

అలరాశికొ = ప్రకాశించెను అని విగోధము, ' ఎజ్జని హా_స్తములు గొప్పవెన. 'కడీయము. 

లతో కూడుకొని (ప మ్ పొంది ప్రకాష్టనోను, జ ఆభాసము; అభినుతింపకా = స్తుతిం 

చుటకు కలికీ రూ' వైన = ద బ్ర్రీరూపః "ధరించి ' వట్టి: మన పోసంగి జా “సింగారము 

ఆరక స స్ట మ 

క. (వీయ మై రమణీయ వాణీ!మయ మై యతిచిత్రద్ధి త్తి త్రిమరజిమ నయ మై 
నయ మైన చిలుకపలుకుల। నయగారమునం జెలంగిన 'యగారమున౯ా. | 

లొ జో 



టీక, ప్రీయ మై=మనోజ్ఞ మె, రమణీయ మణీ మయ మై= (కేస్థమెన రత్న వికార 
మ్ర అతి చిత్ర భిత్తి మంజిమ నయమె=మిక్కి_లి చిత్తరువులు గల నోడలయొక్క_ సౌం 

దర్యముయొక్క పొందికగల దై, నయమైన = బార్లా ను చిలుకపలుకుల = కీరవాక్కు_ల 

యొక్క, నయగారమునక = అతి పేమచేత, చెలంగిన=|ప్రకాశించినట్లి అగారమునక్ష = 
షంటియందు, న 

ర వెయ్యాణులు త నయుడిగవపు 

టొయ్యారులు గొలువం జెలువ మొలుకగం గొలువై. 

గయ్యాళి చిలుక కేజీ = న 

వయ్యాళి వీనాళియాలివలె నున్నంతక =  .. ౧౩౫౬ 
టీక, వెయ్యాజులం = పలువురు. ఉఊడిగప్రటొయ్యారలు = పనికత్తెలయిన _ 

విలాసవతులు. కొలువై = సభ దీరినదై, చెలువము ఒలుకంగకొ = సీంగారము అతి 
శయింపంగా, గయ్యాళి = ధూ ర్హూర్యాలె నచ్చి తౌాంగి. చిలుక లేజీ వయ్యాళి పీసాళి యా 

లివ లెక =చచిలుక గుజ్జపు విహారముగల కుత్సితుని (అనంగా మ_్షభునిభార్య (రత్రి వలె, 

మ్మ సరస్మాగోసర వాసర్మపభుతనూజస్టూలలమా వురం 
_ దరజిద్భోగభురంధ రా భరత శాస్ర పాఢమూాగై ౯కలా 
+. స్యరసోత్సాదనకోవిదా (శ వణభూపాదివ్యరత్న ప్రభా 
_ తరణ్శిలీకరగల్ల భా విభవభ్ళ త్తంజావురీవల్ల భా. '౧౩౭, 
[ఈ మూడు పద్యముల యగ్ధమును విజయవిలాస టీకయందుం గాననగు,] 
క్ర తరుణేమన్మథ యా శ్రిత | భరణగుణాభరణశార్య బహురాజ్యధురం 
"ధర సత్యాదిమచ శే | శ్వర యభినవభోజ రాజవరచిరు దాంకా.౧ 3౮, 
న “౨... శోటకము.. 

అతులాగమశాన్రనిర స్తను శే | జ్య తులాధిక విద్వదవా ప్తశత 

ర్రతులాభ శుభోదయకారణర | త్నతులాఫప్రరుపాదిక దానచణా, 

ల ఇది శ్రీ సూర్యనా రాయణ వర ప్రసాదలబ్ద ష్షసిద్ధ వాగై ప్రభవ చేమకూర లక్షణా 
| మాత్యే తనూభవ సడారాధిత బుధసమాజ వేంకటరాజ (పణీతం వైఫ్ ' 

సారంగధర చర్నిత్రం బనుమహా(ప్రబంధంబు నంద్దు6 

సట రై భవాళ్య్వాసము, UN ys 7 
rn Ep జ అాణణాంకానాభానిలూనై. ణి 

= 
శ్ 



ద్వితీయా శ్వాసము. 

కు (శీజానకీమనోహర 

పూజాంచిత హృత్స యోజ పోస్యాఖలది 

గజ సక ల్లార్థిజ నని 

ర్యా వజకృపొ యచ్యు తేందర ఘునాథనృ పా, ౧. 

న, అవధరింపుము. 

క, ఆరీతిం బారువము పో 

సారంగధరుండు తో డిజనవాథనుతుల్ 

సాళికుం గేకలు వేయం 

గారాకూర మయి మనను కళవళపడలళ, ల 

టీక... కా రాఘారము = చిందబవందజు కళకళవడంగక = వ్యాకులపడం గా, 

ఉ, బెంగ లిడంగ గంటి యటం బెంటిని గానక చేలిపోయి చి 

(తాంగి విచ్శితరత్న భవనాంగణసీమన్లు చేల (వ్రాళలె నా 

బంగరుముద్దుబా వుఠష ము; బావుం! యంతివురంబులోని శ్రీ 

భంగుల నన్యుల న్వాదక ం బంపయగరా దింక' నేను సేయుదుక్షా.. 6 

టీక. బెంగలు=కూంతలు. రళ్న భవన = మణిమయమెన యింటియొక్క_ - 

ఆంగణసీమకా = మధ్య (ప్రదేశనుందు, ఏభంగులకా = ఏరీతులను, 

తే. తామసము సేయం దగ దింక దీమసమున 

చేరుపరి నైననేం బోక తీర దనుచుం 

బోవ మతిమంతునుత్యు్యడు సుబుద్ధి bh 
దర్శి గావున స్తారంగధరున: కనియె.- ర, 

టీక. తామసము * ఆలస్యము. దీమసమునకా అ కైర్యముచేత, డిస్ట దర్భి= 

మూదమా చూచువాండు (ఆలగేవించు పాండు. 

ల 



మకీ క్ళృస్ల దేవరాయ ఆం థ్ అలావానిఅయవత్ము 

న్యు 3264 436 అలం oss 

ఉ మన్నన చేసి మూరు బహుమానము తో సెక PAINE IRS 
గన్నది చెల్పకుండిన నష్టం బగుం గా దని జెగ్గ్లలింప కీ 
విన్నప వూలకింవుము, వివేకివి గాని మటొండు గావు, నీ 

శెన్న ౭డు రేనియోజ యిడి యే మటు; పోయిన హోని యయ్యెడుక 

టీక._._అఫఘుంబు = పాపము, వెక్టలింపక = వెక్క.సపడక, ఓజ = (క్రమము. 
అటు = ఆయంత;పురములోనికి, 

ఉ రా జొకం డూర లేండుు,' చెలి [పాయంవుబి త్తరి నీవు రూపే 

ఖాజితమన థుండ, వటు గాన్సనం బో౭ దగ దయ్య పీకు నో 

నాజకుమార, యెక్క-డిపరా కిటు సూడం గదయ్య, భామిని 

రాజులచి త్తము లైలియ రా "చెటు బోయెటు వచ్చునో కదా. ౬. 

టీక.__(ప్రాయపుబి_కరి = యావనముగల సుందరి. చెలి = చిత్రాంగి. రూప 

శేఖాజితమన  భుండవు = సౌందళ్యముయొక్కతీరు చేత జయింపంబడిన మన థు(డుకలవా( 

డవు. భొమినీ రాజుల = శ్రీ లయొక్క_యు రాజాలయొక్క_యు, 

ద్వితీయాశ్యా 

క, వలవు సట, వాన్రలా న హి, 

యలసత్యము నున్న, తలంపు లభ్రచ్చాయుల్ ; 

తలం దడివి బాస చేసిన 

జలజాత్వుల నమ్మరాడు సారంగభరా. ౭, 

టీక._సట = అబద్ధము. నహి = లేవు. అభ చ్భాయిల్ = మేఘముల నీడలు, 
తలం దడిపీ  శిర౭స్నా నముచేసి చాన = (ప్రమాణము, 

చే. వయనువాండును మిగుల భా గయినవాండు 

నన్నిట నొయారి యై యుండునట్టివాండు 

 దైవగతి నొంటిపాటునం డగిలెనేని, 

శారాజ జెడి చైక్రానదె ఆొట్టియుదిద మొన ? ౮ 
టీక.._టావిద = జవరాలు, ఓజ = యోగ్యత. 

వ. అది య టుండ నిము, జ క, 

జ ఇంతులభూోపు వ త్త బం తరుజే ముగ నారిచి త్తమ౯. శ్ 



శం సారంగ 2 ర నకు 

ద్యంతము "అంచి చూడ జవ రాం డయెడాటములందు శక్యమే 

యెంతటివాని “కైన జలియింపక బిగ్గ మనంబు నిల్చ్పగక 4 ౧౦, 

'" టీక..ఎంత ఆరుదే = ఏమి న మరు = మన్మభ్ధునియొక్క__అంబ 

కంబ్బులు = బాణములు, కాంతల కన్ను సన్న నె= (క్ర్రీలయొక్క నేత్ర స సందె తచేత నే, కాం 

తలచూపులే మదనబాణకృ్ళత్యమును నిర్వహించు నని భావము, పెవరాండ = యౌవన 

ప్రులయొక్క-ఎడాటములందుక = (క్రీడ లందు. బిగ్షకా = దృఢముగా 

ఆ. నిజము భీమ్వనంత టిజి తేంద్రియున నై కైన 

నాశ వుట్టు మది, నిరాశ నుట్ట; 

దితరు లన నంత యేకాంత మె యున్న 

.ధనముపట్ల యువతిజనముపట్ల ? mr 
టీక.__యువలి జనము పట్ల == యావనంపు ప్ర విషయమందు. 

క, పినమే తొల్లి టి తపనుల?. 

వనితలకుక అ గాని వారలు గలశే? 

మన మనగ నెంత గరక®? 

మన మనలా నెంత కలికి మటుమాయలకు౯ ? ౧౫౨ 

టీక. _తపసులకా = బుషులనుగుణించి. 5 లోను= స్వా 

ధీనులు, మనము. = మనస్సు, 

చ. గుజుతుగ స్తోలకుకా మగలకు౯ా మది నిల్క_డ లెందు తేన; సీ 

"నెబులోసిన్తియుం గలదె? మయుటికిం దత్తరపాటు * మోాందకు' 

తాణులోవు ; సివివేక మివు' చెక్కడం బోయె * వివారహీనత౯ 

౫అిటితనంబున౯ బదరి కార్యము సేసిన మెత్తురే జనుల్?* ' ౧౩, 
_.. టీక.--మాందకెక్తు = వైయోజన.. కజటితనంబునకొ = దుర్దనఫావము చేత, 

పదరి = వేగిరపడి. న? 

చ,- నృపతికుమార, "లోకమున సీసరి చక్కనివారు శక్ ప 
విప్ర డటు వోయినప్పుడె'పయిం బడి ని: న్యలవంతం బట్టు న మ. 

(al 



ద్వితీయా శ్వాసము, భత 

చ్చపలమృగావీ, ; నీ వది పొసంగక వచ్చితి వేని "రాజుతో 

గపటము గాలం జెప్పి నిను. గల్ల 8 చేయు జుమా . సిజంబుగ ౯, 

టీక.నీ సరి=నీవంటి. ఆ చపల వ్బుగ ఆతీ = చంచలము లెన లేడి కన్ను లవంటి 

కన్నులు గల డైనయాచితౌాంగి, కల్లరికా = అసత్యమాడినవానిని గా, ష్ 

క. తేల గలిగిన గత్తాయులు 

గల్క వేవగ నైన నీవు గలిగిన దడాదృ 

క్క_లరవము అరక రో యెన౯ . 

గలిగడుం బోకు మని యడ్డం గా ల్వేయంగర, oA. 

టీక తౌద్భక్, న తారకల అడ్డం గా 'ల్వేయంగక=ా'కాలు 

అడ్డము చెట్టణా. | 

క. కోప జూచియవు డా; భూపాలకువూరుం డను సుబుద్ధికో నానా, 

పోపొ మూరక వలవని | పాపము గపెదవు చాలు బది టే ల్వ చ్చెక. 
"టీక, క వేలు వవ్చెకా = ' (నీయుపచేశమువలన) చాల లాభము నీద్ధించెను, 

చ, అరమర లేక సీ, వహారహాంబును మచ్చిక గూడి వూడి షా 

"జెరిగిన మంచెమేలమున భీతిల కంటివి గాక; యిట్లు లొం' 

డొరు లని పోవ నోవుదు రంటోయి€ |పథానికుమార, చేడు ని 

pr 

షురతరఘూర పాతక సునుద్దులు ఏీవలన౯ా వినంబ జె౯, త. 

టీక, _అరమర = శంక. అహరవాంబును = (ప్రతిదినమును == ఎల్లప్పుడును. 

కాడి మాడి = కలసీ మెలసి; మందెమేలమునకొ= పరిహాసము చేత. నిష్టురతరజమిక్కిలి | 

. కఠిన మైనటి. సుద్దులు=మాటలు, 

మ. ఎక్కడినుద్దు లయ్య యివి! | యెవ్యరి కైనను. జెల్లుం గా కిలం; 

_ దక్కినయోజ లావిమలతామరసావ్మ్కిం గల్ల నేర్చునే | 

.“,యక్కట! తక్చి దారి యటు. లై నను, నా హృదయాంబుజాత మా 

"దిక్కున జిక్కు-నే ? పరసతీవిముఖం బని నీ వెలుంగవే?. ౧౮, 

. టీక.._తక్కిన రోజలు = మిగిలిన (క్రమములు, ఆ విన్ధుల తామరసాతీ కికా= 

ఫుండరీకమువంటి నా తముల్తగల యా చి త్రారగికి. అటు లైనను = ఆ మెకు చి _త్తీవి కారము 

i కలిగినను, అంబుజాతము = కమలము, ఆదిక్కు_నకా. = ఆ స్ర్రీయందు. 



గం 

క్ర 

కం 

ఆ, 

సారరిగభరో చరి త్సము, 

ఆచదేవి రమొక్క_టియు, మజి 

యోబేపియు నుక్క-టియునె * యిక్షజు నాకు౯ 

గాదీలితల్లులు గారే | 

శేదంబులు గలవె తల్లి బీడ్డల కెందుక్ 9 గణా, 

ఉీక..---గాదిలి = శు 

అమె యంట్క నన్ను బలీమీ౯ 

గామించు నంట్క యొడంబడక (క మృటే 

సామికి వెగటు నను నంట, 

యూాూామాటేక యూ చెట్టు నంట విభుం డహహాో! ౨౦, 

ఆయము పాతకం బని భయంపడ కూరక యేల నాపయిక్ 

మాయలు వన్ని భూవరుమునంబు: గలం లం జేయు? చేసె బో, 

యాయన యేల వుత్తుంం డని యాత్మ డలంపక నొంచు? నామె, నౌ 

లే! యిది వట్టిశంక్క పని లే డిటువంటిష నీతిమార్లముల్ * ౨౧. 
టీక. ఆ యమ = ఆ చిత్రాంగి, 

నామదికి౯ సరి పో దిది. 

యెమి * యనశ్యంబు పోదు, నిప్పుడె సైత్తు౯ 

నాముద్దు బావ్రరము.” నని 

Me sw గడచి పో నత శ్ఞనియె౯. ___ 99. 

ఈ నుబుద్ధిమాట లెంతలే యని పోకు 

దీనుబుడి నిడు జువికా లతాంగి. 

నిలు, పశాకు మాని తలపోసి చూశుమా, 

నిలుప శాక్ మనూదు నలగ శ్లేల? 93 

టీక..ఎంత లే అని == అమ్మ్య్యము సేయక. లతాంగి = తోణవంటి శకిరముగల 

చ్మితాంగి; ఈసుక= ఈర ర్షగ్టను. బ్బుక్టి౯ = మనస్సులో, 

తే నిమ్న జూచిన నెట్టువంటినెలత. జైన 

మనను గరణగక, ,యుండనా మనుజనాథ ? 

ళా 



ద్వితీయాశ్వాసము. AA 

యల్ల చి తాంగి తలి నా కనియ దకట! | 
య ౧౧ 

వారకాంతల కం దె న బావి గలచె€ ౨లో, 

న త్రీ వారకాంతలకుకొ = బోగము వాం[డ్రళు, 

క, వకాంత నైనం బురుషుం 

డేశాంతమునందు. జేర నేనియు నతని౯ా 

తోకాపవాద మంటచె * 

చీకాకుగ శ్రైర్య మెడల6 చేయడ మరుండుక౯ా ? త్మ్ 

టీక. -మరుడుకా = మన్య థుడును. చీకాకుగాళా = చిందజవందజణుగా:. 

క్ర, వేగ నరేందుండు రాకీ 

వాగా యిటు చనల @ వా(డిపల్తు మొన సోంక౯ 

భోగంబున నిను. మెడుపదె. 

భోగిసి యెనవుడు చేర బోరాదు నుమో, కొడు 

టీక._(ఈపద్యములో చిత్రాంగి 'సర్పమునకు సమానము గాం జెప్పం బడియున్న్న దొ 
ఎట్లనిన:) వేగజశీఫ్రము గా, నశేం దు(డు రానే = రాజనశేందుడు రాకుండా 

(వినిన రాకయే యని యర్థాంత్తరము, ఇటు చనయకొ = పోవుట బొగా= 

“సియేచ్యా భోగం౦బునక= క (ప పడగచేత నని యసన్థాంతరము, వా౭డి వలు. 

మొన సోంకకా = తీళ్లమైన ,దంత్యాగము తగలునట్టుగా (తీళ్లుమైనకోణ తగులు, 
నట్టు గా నని యస్థాంతరము), నిను మెదుపదె=నిన్నృ arr (అనంగా. (శ్రమ జట్టు. 

ననుట), భోగిని యెనప్రుడు= =భోగ క్రీ. రై మెనందున. (అనగా ఉంపుడుగత్తె మై యుండు. 
(పడగ విప్పి యున్న ఫు డని యర్థాంత్రరము), చేరంబో రాదుసుమా. అనంగారాజులే నప్పుడు 
పోవుట యు_క్తముకాదుు ఆట్టుపోయినయెడల అనుభవమునందు దంతకు తాదులచేత. 

శ్రమపెట్టును; ఉంపుడై యున్నందున పోరా దని చితాంగి పరమైన తాత్పర్యము 'విసు 
చెచ్యుండు లేకుండ పోవుట యుక్తము కాదు, అట్టుపోయినచో కోజలతో కబుచును.. ప 

గ విప్పియున్న ప్పుడు, సమో పమునకో పోరా దని కరన తాత్పర్యము, 

న ఆ. ఉగ శాసనుండు ని గభాంపక రాజు 

తనయుం డనుచుం దప్పు తాళి మడండు. 

వ. తండి నునా తాళి. దనంటివా, స్ట 

స. నింద నిజము గాల నిలుచు నీక, ఖ్ 



Xe. సారంగధర చర్మిత్సము. 

టీక,_ఉ(గ్ర కాసనుండు= భయ ౦కరమైన యాజ్ఞ గలవా(డు, న్మిహింపకజు 
దండింపకః తప్పు = నేరమిని, తౌళిమి ఇడండు = ఓర్వండు, 

తే, చదువుకొంటివి సీతిశా స్తయి లెల్ల; .. mu 

సీ వెబుంగనిమేరలు లేను జగతి; 3 4 | 

దై నం చెలివీతి సమన సయ్య యింక, 

స yp (వాసిన వాంతకుం దప్పు గలదె ఓ a క ౨౮. 

కు “ఈ రానుతుసమ్థుఖమునం ఇళ 

జేరి యెవరు బుద్ధిమతులు చెప్పెడివారల్ 

"లే ₹రా 0) యని పెద్దలు 

దూరుదు రటు గాన నళుకుతో ననవలసకొ,  _. Be 

టీక,_బున్ధినుతులు = బుద్ధిని మతిని (నీతుల నన్ఫుట). అళుకుతోకా= జంకుతో, 
కో నావలనం గొెదువ లే దిశ, 

* 'దేవరకును విన్నవించితిసి మాచి త్తం, 

బీవిధముం దెలుపకున్న ధ 

రావరసనుత మో చెబుంగరా సర్వజ్ఞుల్ ? ౨౦, " 

టీక, చేవరకు = చేవరవారితో (నీతో ననుట. భరావరనుత=రాజకనా రా, 

క అనిన నగి, “యిందు గలబే. శః M7 

| మన సెబులోనికలయు నొడలు మజచిసనీసముక్ 1 a 

శనె చేలా? మననునకుక జ 

మనజఖే తార్మా_ణి మని కుమవూరుండు వేగ౯. "3౧. 
టీక..__కనెద్దు _ వ్రీలా. తార్కాణము = నిదర్శనము. ల వస టు | 

క. వల దన్న మాన కరెెళలా 

జలమునం దనషాలివిధి వెస౯ గొనిపోవ౯ ; 

రొలుజన ౦బునం వేసిన 

కెలయును బుణ్యంబు కట్టి కుడుఫక యున్నే * ల నూ ర౨.. 

- టీక. చలమునక్ = క్రోధముేత.. “విధి == = దైవము. కొలయుకొ జా. పౌష్మ 



'ద్యితియాశ్యాసము, ౫౭ 

మును. కట్టి కడుపక యున్నే = నిర్బంధించి అనుభవింప జేయక యుండునా, _ 

ర్, చనువో వాకిటి పెద్దలు 

గని దిగ్గన లేచ్చి * రాజుగా కిట లేచే!” 

యని కొదుకుచు, నన లేకుం 

డిన, చే మాయె నని మందటిలం బల్కి.. త్న, *చెరిల, 
టీక, _కొదుకుచుకొ=నోరు తడంబడుచు. మందటిలకా== ఊజడిళ్లంనట్లు గా. 

రీ సికవువ్వు శుత్తుందావికి "వెంట. బడు తేంట్ల 

రుంకృతి మాగధ_స్సవము గాగ, 

గడింది రాయకుమార గండపెండేరంవు 

రవళి కంచుకిలోక రవము గాయ, 

తల చుట్టి వచ్చుదృగ్ధాళధళ్యపభ 

లిరువంక .వేయుచామరలు గాంగ, 

నలుదెస లి లటుమిట్లు గొలువు చేహాచ్చాయ 

తలగం తోయ రానిబలము గాలం 

శే, శాజసంబునం గచ్య్యూంతరములు గడచి 

యరిగె ,నట్రుడు జగన్మొ సానాంగ విజిత 

a Drones wa re : 

| ss ; తెర, 

|  టీక.---సిక పువ్వు జుత్తు, . శోవికికా=నీకయందున్న ప్రా బంతి వాసనక్మ్యువంటం 

వ తేంట్ల యుంకృతి = = తుమెదలయొక్క_ యుంకారభ్వని, 3 మాగధస్త సవముగా(గక్ = 
బట్రాజులయొక్కం పాగ డ్త ణాయగా; కడ =, గొప్పమైనటువంటి - రాయకుమార = 

సౌరంగధరునియొక్క._. - గండ పం న్స్ విష్ఞత్ఞ్య టం దెయొక్క_ - రవళి = ధ్వని, 
: "pచుకి లోక్ =ఆంఠే పురపాలక . జనముయొక్క_ _ రవము గాగకా = ధ్వని "కాంగా, 
శల. చుట్టి వచ్చు శిరస్సును చుట్టి వచ్చు నట్టి _ దృక్ = చే త్రములయొక్క. - - ధాళధళ్య 
క తలం (దోయయగరాని=విడువగకాడనటువంటి బలముగా 
Ke జక" సిబ్బంది గాలా; 'రాజుస౦బునకో = రీవితో, క క్యూంతరములు = లో 

eo 'క్షడచి ఆ .దాయటి. జగత్ .'మోసాన =లోేకమును శ్రమింపంజేయు' నట్టి = అంగ్ల. 
| |. 



ఫరా సారంగధర చరిత్రము, 

శరీరము చేత = విజీత = జయింపంబడిన - రాజరాజ == కబేరుని-.కమార =కొమారు.డై 

న నలకూబరుండును - సారంగధరుండు =. చం్యద్రుండును కలిగినవాండు రాజరాజ క 

మార = రాజనరేం్నదుని పుత్తు డైన - సారంగధరుండు, అరిగిను = పోయెను. 

కే అంత నొకకాంత యరుదెంచి యతని గాంచి 

_సరగం జని, “యమ్మ సారంగధరుండు వచ్చు 

కీ చున్న వాం తజ. దెలుప, నయ్యుత్పలావ్, 

కోర్కు. ఖీజేణ నని మెచ్చుకొనుచు నపుడు, 3౫. 

టీక. అరుడదెంచి = వచ్చి. సరగక = శీఘ్రముగా. 

ఉ.కంతుండొ!€ కాక యారజనికాంతుండొ? లేక జయంతుండో? యితం 

డెంతవిలాస! మెంతకళ! యొంతయొయూర! మిటంచు విస్మయా 

(శాంతమనంబుతో సవులక_స్తని యె కనుజెప్పవేయ క 

క్కాంత మహాభిలాప. దటకాపడి. చూచె గువూర శేఖరు౯. 3౬. 

టీక._కంతు(డొ = మన న్మథుడ, రజనింకాతు.డొ = చందుండో. జయం 

తుండో = ఇంద్రసుతుడో. సప్పులక స్తని=గగురుపొటు తోడి కుచములుగలది. తటకా 

పడి = తొ(ట్రుపడి. కమారశేఖరుకా = యావనవంతుల సిగదండరైన సారంగధరుని, 

చ, ఉరుకుచ డెంద మెంతమృదున్రా? మజి తయ్యానితుంటనింటి నె 

విరవిరం బోవునారి. గొని పెన్నితీనొడ్జెగతూ వునేత న 

చ్చెరువుగం బాంచి కంటికి దిసింపనిబాt వ జేసి యాశ్చ జో 

సురనుర. (సుక్క) మెత్త నగుచోటనె గుద్దల వాండి యాం గదా.3 ౭. 

. టీక.--ఉరుకుచ=గొప్ప స్తనముల నలచాన్నియుల్మో. (చి త్రాంగియుక్క)- డెంద. 

మ =వ్భాదయము. ' తియ్యనితుంటవింట నే= = వెజకువింట నే. విరవిరంబోవు నారిక= ఒక 

ఆతోే నొకటి కలియని తుమైద గారిని, పెన్న టీ= =నొప్ప = గొడ తూ పుచేకేక రోజూ. 

పువ్వు బాణముతో, దసింపనిచాందు= అంధ్రగింపని వాడు - (ఆగపడనివాయ్ యు అనయా. 

చవాము “లేనివోండు _ మన నృథుయం) 

న్ పంతంత గానితమి న క్కాంకౌమణి యట్టు లతని గనులొని, వక 

శాంతేరము డిగ్రి యతం డ।ల్ల ౧తట రో వ గ మగ్న ర యె. తనలోనక్, 

.. సారంగనయన న హరయ! జాంగిలించి యలరంగ. నప్పు డా 

" సారంగథరునిం గూర్పయజె1 - డటంచు సౌశెం హ్ ఖ్ 

Ea 

#f 



ద్వితీయా శ్వాసము న్నా 

టీక,---సారంగనయన = లేడికన్నులవంటి కన్నులుగల చిత్రారగి, మనసు ఆరం 

గకా=కోరిక లీజేటునట్లుగా, సారంగ ధరుండు= లేడిని ధరించినశివుండు. సాలెన్ =మాటికి, 

కలగుకొ=చింలించును. 

ఆ. జొర! ఏనిమోహానాకారచేఖ వే 

దూబు మారు హరికుమారు మాజు; 
నెల్లి దమ్మితొగల ఏనికన్లోయితీ 

శ్ర మావు చావు! నేవు మాపు, . రం, 

టీక, __చేమాటుక్రా = =పలుమాటున్కు మారుకె= మన నృథుని, వారికమారుకా= జయం 

తుని మాటుకొ=తక్కు. వపణుచును, కమోయితీరు= = త్రద్వయ మయుక్క నే సంపు, "వెల్ల 

దమి తొగలక = తెల్లడామరలను స చేసుక మాఫుక. = పగటియందును రాత్రి 

యందును (పగలు వెల్లదమ్రిని రాత్రి కలువను అని వివేకము), ఏపు మాప్రుకౌ = గర్వము 

నడంచును. వాఫు = ఆశ్చర్యము, : 

సీ చక్కగా సోగ యె ముక్కు కోశురు పె 

ట్రినరీతి సం పెంగచుక్కు. చెగడ్క..... . 

లచ్చియన్న కు? దములకును వాదులు. సెట్టి 

. కళకళ rss కళల నీన్క 

కండెము ల్లీరిగి బల్ల్ొండలు దావించి 

నటువలె నెగుబుజా' లతిశేయిల్లం 

గిం దీసినలీలం గనుపట్టు నెమ్మేని 

మిసమిస ల్క_డు మిణుమిట్లు గొన, 

శ నడుగుల బెడంగు నంచల నాస' గోప్పిం 
.చేలిలి యనుక్క-.! యొక్క యొచ్చెమ్ము ఈ శేక 

ue నిలవక బండిన ట్రలరినాండు ! న వి అతత 

వేయు! గన్నులు వలయు బో వీని జూడ, : టు. నట్టు ఠం. 

న - టీక, __కో మేరు పెట్టినరీతిక = నాంగేటిదాలువ లెనే, -బేట్క గర్వమును. “తెగ 

డ్. నిందింపంగా, లచ్చియన్న కుకా తమ్ము అకక =లక్షీ క్" అన్న మోన చరీద్రునికిని' కమల 

'ములకోను, వాదులు= :కలవాములన్క. క ళల నీనకా='కాౌంతేలను పుట్టంపలగా, కరడెముల్ 

ట్ల స్థసబలిసినదై. తాపీంచినటువ లెక =చులిచినట్టు గా, కమిక తీసీన లీలక=కీ మృచ్చులోే 
a 

? 



"౬.౦. సారంగధర చరి త్సేము 

కమ డవిఏన తేజస్సుతో. "బెడంగు = సౌందర్యము. అంచలకొ= వాం'సలకు. అమక్క_= 

అశ్చర్యవాచకము. ఒచ్చెమ్లు= కళంకము. నిలువు నీరునం బండినట్లు = మానిసి ప్రమాణపు 

_ నీళ్లు నిలిచిన చేనిలో “పెరు పండినరీతిగా. 

ఉ. తీరుగ మల్చి వేసినగతి౯ా దొడ లున్నవి జొములోనివి 

"సారము చెప్పరాదు; బలుదల్పు, నదల్పును ; బాలు గాటు నౌ 

శార! మొగముచక్కందన ; మన్ని య టుండలో నిము, పని యొ 

య్య్యార మె లక్షసేయు? నహాహో! యనుచు౯్ దల Pes సారెకు, 

క ఇవ్విధమున, నే నేసీతని |! జవ్వన మిఫవు డపహారింతు సరగ నని మనం 

బువ్విభారయ ఇనుక౯ | బువ్విలువొర కలువతూవుమొన డదీడంగ౯. 

ఉ. చక్క_నివారిలో మిగులం జక్కనివాం ) డిటువంటివాని నే 

నెక్కడ జూచి కాన) జగతీశ్వర ! చి త్తరువందు వాయ రా 

దిక్క_మనియరూప -మొకయింతయు ; భాగ్యము గాదె యొచ్చెము 

ల్లక్కినకూరి నా కితండు దక్కి-నం) దక్కి-నమాట , చేటికి౯'? రర, 

ము త స్వామీ, కమనీయ = మనోజ్ఞమైన. ఒవ్చెముల్ కక్కిన 

తార కా=కళంక రహితమైన (పీతిచేత, దక్కినకా = (ప్రా ప్తమెనయెడల, 

Sa వలపు దువాళి సేయం బికవాణే క దంబసుగమ్మవాసనల 

కులుకుంబయూోధరంపుమెజు.సల్ హృదయంబున నాటునంబకం 

బులబెడిదంపవువాండీతనము౯ా గనివింపం, జాజుపెంటతో 

సాలవుం బిసాళి వాలుం చెలిమూవులతోం దమకంబుతోడుత౯. రగ, 
టీక. _వలస్ర= మోహము, దువాళిచేయకా: ఎదవుడు నేయంగ్కా.పీకచాణి= చిలక. 

పలుకులవంటి పలుకులుగల చి తాంగి, కదంబపు= దందనాదులయొక్క. =, కమ్మవాసనల్' 

కులుకు పయో ధరంప్ర మెటు(గుల్ = మధుర మైన నెత్తావులను 'గుప్పించుచున్న పాలిండ్ల 

కాంతులు, ప కయన్ నాటిన యంబకంబుల = వత స్థలమందు నాటిన చాణముల 

యొక్క_- బెడిదంపు వాండి తనముక = అధిక మైన తీళ్లు భావమును. .కనిపీంపరోక్ంర్వూ 

ఫుచుండంగా. (కుచకాంతులు డెందమునం. 'త్రచ్చుకొన్న మదన బోణములవలె నొష ప్ప! 

చుండగా ననుట్స్ర, జ్ఞాలు వెంటశోకా, సోలఫు = మందమైన - పీసాళి = (క్రూరమైన 

వాలు ౬ చెలిమూఫులతోకా ల. మ ; తెల్లని, న ృవ్టంతోకు తనముకంబుతోడుతళా = చ 

nn sg aye గ 
hey dn 

జొ 
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వీ రూకంత గాని లేచే కైవడి సమంబు 

వచ్చు బంగారు మైహెచ్చుజిగికి £ 

గోరంత గాని లే చరీతి (బతి వచ్చు. 

యానర క్రిమ మించు మోవిరుచికి ? 

నినువముంత గాని లే చెటునలె నెన వచ్చు 

సైకతంబు వీశాలజఘ నమునకు. గ్ 

గంటిలోం బడినంత గాని లే చెటు లీడు, 

| వచ్చు కాటుక కప్పు' వాల్కు_రులకు ఓ రి 

శ్రే ననుచు నఖిలాంగశ్చంగార మభినుతించు 

గతిం దులాకోటి మణికోటి కాంచిదావు 

కింకిణీగణ కంక ణాకీర్ణ కలక 

లారవ మ్లులు గులుక 'నుయ్యార ములుక, " రజ 

be ws 'జీహముయొక్క_-జిగికిక్= కాంచిముందజు రూకంత గాని లేదు= 

ఇంచుకంత యని లేదు (బంగారురూక లే దనియు భావము, మించు మోవిరుచికి౯ = 

' అతిశయించిన యధరకాంతిముందణ, యావ ర క్తిమ=లత్తుకయొక్క్ళా యొజుపు, గోరంత 

గాని లేదు= ఇంచుకంతరయేనియు లేదు (గోటికి లక్తుక పూసికొందురుగావున గోరంతయే 
' అనియు భావము), జఫునమునకుకా . = కటి పదేశము ముందట, సెక తంబు=ఇ సుక దిబ్బ, 

. "ఇసుమంత గానిలేదు = ఇసుకరవపాటియు. గాదు (ఇసుకడిబ్బయంతయు ఇసుకయే యని 

' చమత్కారము ఎన=సాటి. కప్పు వాల్లు. కురులకుక = నల్లనైన దీర్గ కేశములముందజు) 
కంటిలో బడినంత గానీలేదు=కంటిలో బడునంత కం కునధికయు లేదు (కాటుక కంటిలో 
; బడునట్టిదే యనియు భావము). ఆంగ = అవయవములయొక్క_. తులాకోటి = అందెల 

ముక్కు మణి కోటి = రత్నముల సమావహాముల యొక్కయు- కాంచి చామ 
ఘోలితీయయొక్క - 'కింకిజీగణ = Ng సమాహాము యొక్క_య్సు కంకణ 
. గళయొక్కుయు- ఆకీక్ష = వ్యా ప్ప ప్తమెన్య కలకల ఆరవమ్తులు= సంకులధ్వనులు, 

క 'ఇంద్రనందనుం గాంచి మోహించి నచ్చు య 

. నుర్వశీ తె తెఆఅంగు దోంప నయ్యుర్వనితప 

= మొల 

మురు 
శ 

యోదకచ పాఠకశాసని యొజవు నెరవు _. _._ 

'సవక్కుమారునిం గని చేర నరుగుదేర. ర౭, 
ia | 
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౬9 సారంగధర చరిత్సము 

టీక, -ఇందనందనుకొ = ఇందునికమారుండైన యర్జునుని, తెఅంగు = విధము 

(ఆ) ఉరు అసిత పయోద కచ=గొప్పమై నల్లనైన మేఘుమువంటి కొప్పుగలదైన (యా) 

చితాంసి. పాకకాసని ఒజఫుకా నెరపు = అర్జును నియొక సౌందర్యమును వ్యాపింప 

జేయుచున్న. ఆరుగుదేరజణా = రాయగా: 

తే, అపుడు మంజీరకలకలం బాలకించి 

వలదు వల దన్న గలి దోయం బలికి సపెనంస 

నంచగమి. గాళ్లం దోచి యేశెంచె; శకున 

మడ్డగించి నపసి నేయ నగునె యెందు? . రో౮: 

res కలకలంబు = ' కాలియందెలయొక్క.. మ మోజు జ ధ్వనిని,  పలికీ= 

కూయుచు. పెనంగు అంచగమికా = (కాళ్లకు) చుట్టుకి న్న టువంటి' స్ట 

గృంప్రును. శకునము = శుభాకుభసూచకము (పత్నీ యనియు" ఫావమా). 

క, తనుం గన్నవారి నామడం 

గను మన్నది తేటపడణయం గడు వేడుకతోం. 

బినతల్లికి నెదురుగ వె 3 

చని యవు డిం పెనయ వనయసం భమపరుం డే. లన, 

టీక, -ఆమడకా కనుము - అన్న ది=ఆమడదూరమం దున్న ప్పటికిని చూడు. మని . 

యుండుట. వే=శీఫ్రుముగా ఇంపు ఎనయకా= పీతి అతిశయింపంగా. వినయ ల 

పరుండై = నమ్రతయొక్క. చేగిరపొటునకో లో సవాై. 

ఆ.రాజు లేనివేళ రాం జెల్ల దించు నా 

వలన దప్పు. గలదు, లలన సెయష్రు, 

వానుచు' మనుచు వేండుళోనురీతి మొక్కుసా 

రంగధరున కను గురంగనయన, Ao. . 
టీక. కురంగనయన న. లేడి (కన్నులవంటి). కన్నలుగలదైన చిత్రాంగి. 

మనుచుము = రతీంపుము. | 

క, వనుగేకుడు నీవును నొ | 

క్క_సమం బని మది దలంపలా, నాకు నయో! | 

యసమాంబకుండ వయ్యు౯, . వ 

క్తి 

బాసంగునె తొడింబడం ట్రణామము౯ భటియింపక్ ? 2 - గం, 
సస టం ల్ i 
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టీక... వసుభేకు(డుకొ= రాజును, అసమ ఆంబకు(డవు= వేటు తల్లి కలవాడవు 

(మృన్నథుండవు అనియును ఫా), ల (ప్రణామముక్ = నమ 
సారమును, 

తే. అని" నుశీలయుబలె నా గయాళిజంత 

“వేయి చూవి ముందటిగ విచ్చేయు మనుచు, 

“నయ్యనభుం దోడుకొని యేం”, నతివినయము 

భూ ర్తలనణ మని మదిం దోంప నవుడు. ౫౨. 

టీక. సుశీలయుబ లెక = మంచిస్వభావము గలదానివలెనే. జంత = ధూర్త 

రాలు, 'వీచ్చేయుము = విజయంచేయుము- రము, ఆ అనఘుకా=ఆ పొపరహీతుని, 

క, గంబూర గులిక్తి యనురా! గం.బూర మనంబు, చల్లా బన్నీ టక్ 

బింబోష్టి యతసిపాదా | బ్రంబులు గడిగిం చె: గూర్మిసకియలచేత౯ i 
'టీక,__బింబోస్థి —-=వింబ =, దొండపండువంటి _ ఓసి = మోవిగలదెన చి 

(తౌంగి. మనంబు అనురాగంబు ఊరకొ = మనస్సులో (పేమ ఉప్పతిల్లుచుండంగా, 

గంబూర = కఠ్పూరమును. కలికి = (పన్నీ టిలో) చేసి, అబ్జ్బంబులు = కనులములను, 

చ. జనవరసూనుం డందులకు6 జాల (బియంబు. దొలంక నన్నెలం 

తను గని, “సీ కుమారుడ గదా యిటు. తక్కినవారికి న లె౯ 

'జననిర్కొ నాకు నింితయుపచారము సేయం నేటి కన్ను నేం! 

డనవ్రుడు “చాకు మూకుండ వె యాటను 'చేయుదు నంచు 'నేర్చున౯. 

టీక, జనవరసూను(డు = రాజకుమారుండెన సారంగభరుండు, ' తొొలంకకా = ' 

జెల్టివిరియుచుండంగా, ఆనెలంతక్ = ఆచి. తాంగిని, అనవుడుజ్ = అని పల్క_ (గా, 

నాకుమారుండ టె = నాఫుత్తు్ర)ండ వే (మన్మ్యథుండవే “అనియు అర్థము). 

గ్, ఏర్చి నబలుమానిక ములు 

నేర్చి నయొక జాళువాపనిండిగద్దియృపె. 

i గార్చుండం6 బెట్టి వినయము  - eas 

. శార్చి నృపాలగుతు. గూర్చి గారి రి, పొసంగల AA. 

శే తలిరు మో ప్. జిజునవ్వు క. ల. త్త 

- నలరుకమ్మనివాననల్ ఛులక రింపం 
b) టీ 



జర సారంగధర చరి తృము 

గలనయం దియ్యని లే నెలు చిలుకుచుండ. 

గలికిలతకూన యాకొమ్త పలికె నవుడు. నికు 
టీక...-తలిరు శక్తావికా తలిరు = చిగురు టాకలవంటి.- 'కెమ్మోవిక = = ఎజ్టనియ 

ధరోష్థమందు,. గులక స్ట. = వ్యాపించుచుండం గా. కెలనజా = య గో 

తియ్యనితే-నెలు= మధురము.లెన (రసములు అను) మకరందము. కలికి=విలాసవతియైన._ 

లతకూన = లే(దీగవంటిదైన, ఆ కొమ్మ '= శకాఖారూపమైన యా చిత్రాంగి. 

య్, సీనుగుణత్వమున్ జెలువు, నేర్పును, నెచ్చెలు 'లెల్లం జిప్పంగా, 

ఏసరవ్రనిమోహమున వీనులవిందుగ విందు నవ్య శే 

ఖానుమకాండ చేడు పొడగంటిని గన్నులపండు వయ్య నేం, E 

చేసి సినభాగ్య మెవ్వరును జేయ రయారె! ఫలించె గోరికల్, ౫,౬, 

టీక.-వీసరవోని = తక్కు_వగానటువంటి, వీనుల విందుగకా == వెవులపండు 
వుగా, నవ్య... ౦డ- నవ్య = నూతనమైన - రేఖా = I సుమకాండ = 

పుప్పబాణుయడా (=మన్మ థుండాాం i న్య 

ఉ, చందురునిన్, జయంతుని, వసంతునిం గంతుని, నాదిగా జనుల్.. 

కొందటు మోహానాంగు లనుకో విని 'పోవు'బు' కాక, ' చూడ శ్రే” . 

చెందును వారిరూప మది 'యొట్టిదయో? యిదె నిన్నుం గంటి నా 

నందము గా. మ న న. నావదనంబు రలజిలెన్. గిల్, 

టీక._కంతునికా = మన న్మథుని. మోహానాంగులు = ine వద్ 

నంబు == ముఖము, రంజిలెకా = (ప్రసన్న మాయెను, య. 

ఉ, తొల్లి మనంబులో. గలుగుతుందుడు శెల్లను వాసెం, భామినీ ' og 

హల్లక బాణ, యెంతపని నైన నిధానము. స్వు | గల, చే. . 

నల్ల విభుండు రాం డనిమహాపరితాపము 'నోంది యేల టిం "7. wa 
తిల్ల?ి వెన్నం బెట్టుకొని చేతికి నేటికి నంగలార్పంగన్? న్న 

టీక.-.-కామినీ = వలఫుగత్తేలపాలిటి _ వోల్లకబాణ = (హాల్లక.= ఎలుక 
భాణ = చాణముగాలయలవాలడ్యా క మన న్మథుండా, నిధానము = నిక్నేపకు. . 

అ | న క్ల, నను జూ 'డారాండ య. న లే | | టి ల es స్ 
" ౬ ee wy రో స్మ లః స! 

ని ని 3 స gy | A) 9 My రు ys fA “నః లో కోక See 
పము ౧. 
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ద్వితీయాశ్వాసము, జన 

చనరు గలందుకు గుజబు తిడె 

కనివించెను? మనము వేడుకలు గనం గ్ లైన్. ౬౦. 

టీక..._దూరికొనుచుందును = నిందించుచుందును. అనయము =. మిక్కిలి, 

-నినరు = (పేమ, మనము = మన స్పని యర్థము - ఉభయులము నని భావము, 

ఉ, నాయపరంజిమేడ యొకనాండునుం జూడనుగా, యగోచరం 

బా యురువముంజిము త్తియపు టన్ను వసోరణగండ్రయంద, మా 

బాయల శకెంస్రటోవరుల చందము, నా చలువ ల్లొలంకురే 

నాయల రా యరంగుల సనాగము, నా మణి కుడ్య భాగముల్ ౬౧, 

టీక. అపరంజి = బంగారు, ఉరుమంజి = పసుప్రునీరుకలిగినట్లి, అన్నువ = 

నూక్షుమైన - నోరణగండ్ల వా గవాతుములయొక్క_, కవాయల = కాంతులుగల-కెంపు=ు 

రళ్న ఖచితమైన _ ఓవరుల చందము = శేలళికాగ్భహములయొక్క_ తీరు, రేరాయల రాడా 

చంద్రకాంతమణులయొక్క._ - అరంగుల= తిన్నెలయొక్క.. - సరాగముకా = బాగును, 

కడ్య=గోడలయొక్క... అగో-చరంబు = మాడందరము గానివి, . 

ఉ, అందు వినోదమార్లములు, నందు విశేషము, లందు హర్వు, లిం 

పొందంగం జూచి, మానికపు టోవరిలో. సాగను ల్న టింపంగాం 

గందము వక్క_లాకులును 7 కొని, వేడ్క. నొుకింత సే నేప ని. 

నందుల వ్విశమించి, చనుమా చను మానముతోడ,__నావుడున్. 
టీక. వహాయ్యలు = నాహెప్రుంబనులు, అంధురిక్ = కతత చను 

మానముతోడకా = అతి |పీతితోడను, 

చ, వెడనగ వంకురింపం బృథిపివరసూను(డు వల్కు- నప్పుడ 

| - ప్పడతుకలోడ. — నా కివుకు |పాణపదం బగుపావురంబు పెం 

గదు బొడ వేగి పెంటి బాడగానక యిచ్చట (నాల్వె దాని వెం 

_బడిం బడి రాజు లేనియెడ నూవినతల్లి వి నీన్ర గావునన్, ౬రె 

టీక. పృథివీ వర సూనుండు = భూ నాయక పుత్తు)లడైన సారంగభరుండు. 
వెడనగవు= చిజునవ్వు. అంకురింపకా = మొలకయె త్తంగా, వడతుక = శ్ర 

చ. రవి శశి రశ్శికిల బొరలరాని భయానక. మైన నీమణేీ 
భవనము వచ్చి సొచ్చి పదపంకజము బ్లని మొక్కంగంటిి నీ... 

. 9 (| మ 



aa సారంగధర -చర్మితృము 

దవుకరుణావిశేషమున నన్నియు నున్నప్సి యేటి కమ్మ పా 

రువము నొసంగు పోయెద సరోరుహాలోచన,? యన్న నవ్వుచున్. 

టీక.._రవి = నూర్యునియొక్క_యు - శశి=చంద్రునియొక్కయు - రళ్ళికిక్షా = 

కిరణమునకు. భయానకము = భయంకరము, భవనము = ఇంటిని, పదపంకజముల్'= 

అడుగుందామరలను. నీది = నీసంభంభ మైనది, అవు = అయినట్టి. సరోరుహూలోచన = 

పద్మములవంటి చే త్రములుగల దానా. 

క. “పోయెదు గా కివు జే మిని 

యాయనచెయివట్లి, వట్టియాసల నవు డా 

గాయకవుజంత వక 

 బాయకం దోడుకోని మేడపయికిం జనియెన్ eC 

టీక గాయకప్రుజంక = టన్క_లధూర్తురాలు, 

ఉ“పాయని మోహతాపమున భామిని యుండ, నందుమోంద నేం . 

కీయెడ హోని వచ్చు నని యెంచక, నూరక విట్టశే(ప్రుచే 
నీయన కన్ను. గాన కివు డిచ్చట వచ్చునె! యమ్మ చెల్ల! యే 

మో-యిది కారణం! బనుచు నూహలు సేయు? మః బోడనేడియల్, 
టీక, భామిని = శ్రీ (చిత్రాంగి). పిట్రరేంపుచేక= = పత్నీ (భరము యళ 

విజృంభణముచేత, అమ్మ చెసి సా అశ్చేర్యము. (్ర పోడ య. (పౌథ్నలెన శ్రీలు . 

ఆ. త త్తతీింపం దొణణ్ని యు తటే ఎది మేము * 

సూటి గాదు, తలప వాటి గాదు. : : 
తగదు మాను నున్నం బగవార మగుదు మి బ్ 

టీక, (ఈ) కటి... టికిలా - కటికి = క్రూరమయిన-మనము == మనసు స్సు. 
దైన - (యీ) 'ఫులిన కటికికొ = సెక తనితంబకు (అఆనంలగా ఇసుక న విటుండే 

లు గలదైన చిత్రాంగికి, మనము = సకియలమైన మనము. ray 
క "అటు గనుక నీమె చెప్పిన hi 

యటువ లె నియ్యకొని లియ్య మె ను యుండంగా, , వ. 

నటుమిోంద దెవ గతి? యని iy 

యటు నీటు నడయాడుచుండి రా చెలు లంతన్, ies, 



ద్వితీయాశ్వాసము, ౬౭ 

టీక,....ఇయ్యకొని = అంగీకరించి, లియ్యము = (ఈ ముతో) ఐక్యము, 

ని శేణి శోణమణ్ని శేణి కాంతుల. 

జరణాబ్దరాగంబు శిరము దన్న, 

జాతరూప కవాట జాత రూప స్ఫూర్తి. 

_నంగవల్సీ చాయ యవలం [దోఆప్క 

జాల మా_క్తీక వజ జాల మంజుద్యుతిం, 

గనుదోయి జిగి యారగంటం జూడ, 

న స్తంభ నీలమయ స్తంభ రుచితోడ. 
నెజకొప్ప్తుభప్పుడా లొరసికొనలో 

tr 

కేన విలాసిని యతిమనోహరము లైన 

చవికె లరంగులు పాకలు చప్పరములు 

నాది మొన విశేషము లన్ని యతని 

శెచ్చరించుచు మేడపై శేధసనపవ్రుడు. జా 

టీక.---నిశేణి = సోపానముల (యందు. జెక్కొ_(బడిన) - శోణమణి (శేణి కాం 
తులకా = కెంపుల వరయరసలయొక్క శోభలను చరణ అస్ట రాగంబు =. పద్మములవంటి 

పాదముల యొజుఫ్తు శిరము దన్న కొ=తలను తన్న 6 గా(ఆతిశయింపంగా అనియు మెట్లు వై 

కాలుంచి యెక్క_6గా అనియు భావము); జాతరూప కవాట= బంగారు తల్చులవలన 

నుండి-జాతే= పుట్టిన-యాప న్బూర్రిని=ఇాయా (ప్రకాశమున్సు అంగ వల్లీ చ్భాయ= తీల౫ 
వంటి శరీరకాంతి, అవలం ద్రోయక = వెడల( ద్రోయయంగా; జాల = కిటికీల వకొ _క్టీక= 

ముత్యములయొక ్క_ యు - వ(జ = వ(జములయొక్క.యు _- జాల =. సమూహము 

యొక్క_-మంజుద్యుతిక- = మనోవార్యమెన కాంతిని కను దోయి జిగి = నేత్ర యుగళ 
_ కాంతి కీరకంటకా= అషాంగదృష్టి చేత, చూడకా; ;అ సంభ = అవముంద్వమెన- నీలమయ 

స్తంభ రుచితోడకా = నీలనికారమైన _స్తంభముయొక్కం కాంతితో, నెజికొప్పు కప్పు 
డాలు = గొప్పదైన కొప్పయొక్క.. నల్లని కాంతి, ఒర సికొనరగక చవికెలు = బొడ్డుం 

'జూవిళ్లును, చప్పరములు = పందిళ్ల్గును. 

శే. చందోకాంత వితర్చికా సాద కాంతి 
యిం దనీల మయ స్తంభ రుందది వి 



6౬౮ ee చరి, bY 

"రండు బెనంగొని యరు 'సొనరించె మదికి 

గంగ యమునయు. గూడినభంగి యెజుసి. ౭౦, 

టీక, చం ద్రకాంత'- వితన్దికా. = తిన్నెలయొక్క_-సార్యద్ర = దట్టమైన. ఇంద్ర 

నీలమయ = ఇం[ద్రనీలమణి వక స్తంభ-రుంద్ర = దట్టమైన-దీ “ప్పి=కాంతియు. 

అరుదు ఒనరించెక = ఆళ్చర్యుమును గలిగించెను. 

ఉ. నాయక మైన కెంఫుగమి నాటిన చోటులు సాంధ్య'రాగ ము౯ 

జేయగ, నిం|దనీలముల చెక్క-డవుంబనిచక్కి- యంధ కా 

 రాయిత మై వెలుంగ్క, మగశా లమరించినపట్లు నెన్నెలల్ 

గాయలో, ము వ్వెలుంగులకు6 గందువయా యన మించె నందుల, 

టీక.__.నాయకమైన = (ేష్టమైన- కెంపు గమి = కెంపుల సమూసనాము రాగ 

ముక = సంధ్యా కాలసంబంధథమైన యెబజుపును, చక్కి = న అంధకా రాయిశ 

మై = చీకంటివలె నొప్పుచున్న దై. మగరాలు=వజములు, కందువ యోడస్థాన మో, 

చ, పరిమళ వేటు లారజసుంబల్కుులచిల్క_-లు. బారువంపుం బం 

జరములు. దూంగుటుయ్యెలలుం జస్పరవముంచము లించుతావిపూ 

సరములు ధూపనాసనలసం భమముల్ గల శేళిరత్న మం 

దిరముల నక్కు_మూారుని మణీవుయవేదిక నిల్పి చెంగటకా. ౭౨. 
టీక. పరిమళ పేటులు = గంధపుంబె ప్రిలును. ఆరజపు=నాగసుగల, చప్పర = 

పందిరిగల. ఇంచు = మనోవారమయిన,. వేదికకా = తిన్నెయందు,. 

ఉ. వకడం జూచిన౯ రతుల కేకట తీరం (వాసినట్ట కా 

కో_కకశారవాస్యములు న్్ ప్యము లౌచన్రసీతిబంథముల్ 

నాకవురీ విలాస కలనా గణికావుణి కాము కాడి నా . 

నాకృతులు౯ విచితగతు లచ్చట నచ్చపలాశీ చరాప్రుచు౯, ౭34 గ్ 

టీక .—రతులకుకొ= క్రీడలకు, ఏంట = మిక్కు_ట మైనకోరిక', క్రొకో_క కళ 

రహా స్యములు= Mame కళా మర్శములను, గోప్యము లౌ చక 

బంధముల్ = నాస్యములెన యెొనుబదినాలుగు విధము లె రతిబంధములను. నాక,, 

తులజా జే; స్వర్ణ పట్టణమందలి-విలాస కలనా= =ళ్ళృం గార చేస్టలుగల - గణికామణే.. 

వేశ్యా_శేష్టలును-కాముక = విటుపురుషులును - ఆది= మొదలై న_ నానా అకృతులుక= 1 

అ నేక రూపములను, విచితగతులు = అద్భుత మార్దములను. 

a 



త్వీతీ యాశ్యాస హక ఉడా 

క, ఈ విటు లెస్స మూాచితె, మహి న్నెఅజాణవు, వల్లపీకుచే ' 

: ప్థావిరతానురాగ యుతు( డె తగ నెయ్యపుటాలమందలో 

నావగ లల్ల నక్క_లికి యారసి గైకొని యున్కి-నో వయో 

హావకశాభిరావు జలజాంబక శేలివినోదవె ఖరి౯. శర 

టీక. _ఈవు = నీవు - ఇటు=ఈదెసను - (ఈవిటుకొ = ఈవిటకానిని - డీ 

కృష్ణులచారిని అనుట), లెస్స, చూాచితె = చూచితివా (చూడుము అనుట, (చేని 

ననంగాాా ముహీకొ = భూమియందు, నెఅజాణవు= నీవు మిక్కిలి చేర్చరివి (ఈవిటుండు 

నెబిజాణ-- అవును), వల్ల, ,డై-_వల్లవీ = గోపికల యొక్క - కుచ = పాలిండ్లకు - 

ఇస = అనుకూల మైన-అనురాగ = (హేమతో _ యుకుం డై = కూడుకొన్న వాం డ్రై 
తేగక = ఒప్పలగా ; నెయ్య్టప్రటాలమందళోకా = (పీయనుయిన యావుల మందలో, 

ఆవగలు ఎల్లక= ఆవన్న్నె లన్ని టిని, ఆక లికి= ఆచెలున (రాధయనుటు),; ఆరసీ = క నిపట్టి, 

కెకొని = '(ఆకృమ్ణుని) చేపట్ర్రి ఓవ...బక--పీ = ఓీయి-వయః = యావనను'చేతను- 

హావ = "నేర్పుచేతను _- అభిరామ = మసోహారుం డయిన _ జలజాంబక = తామర 

వ్రూబాణము కలవాండా (మ_స్గథుండా), శేళి వినోద వైఖరికా= క్రీడా కాతూహల (పకా 

రమరిదు (ఓయి వయో హావ కళాఖిరాముండా ఈవిటుని కొని యాకలికి కౌతూహల 

('పకోరమంద్యు ఉనికికా = ఉండుటను, (లెస్స చూచితె? అని యన్వయము), 

క, 'ఒకం డూరు వూనం జెలి యం 

దుకె జం కెనయంగం జూడం, దా మతి కటిపీ 

'వుకుం జనలండు, “గామో నా 

స్తే కుత సీమా” యటంట నిద్దర బయ్యె౯. ౭౫, 

టీక. ఒకండు = ఒక పురుషుడు ఊరను ఊనకా = తొడను ముట్ర్టలా నే అని 

(పకృ తార్థము- (ఊరు ee వపాంపలగానె యని అస్థాంకరము). అందుక = 

లంలేమారమునకె, చెలి= స్త్రీ, జంకు ఎనయ(గకా = (వానికి) భయముక లుగునట్లు గా, 

తోకా = వెంటనే క మటీ = తిరుగు కటిసీమకుకా = నితంబ ప్రదేశమునకు- 

అని పకృ తార్థము (సీమకుక = పొలిమేర కని క సెనంగుడుకొఉక లసోాం 

తముడు (గామో న్నాస్సీ = (గ్రామము లే దనంగా, సీమా కుతః=పొాలి మేర యెక్క 

డిది అటంట = ఈ లాగున చెప్పుట, సీద్ధం బయ్యొక = నిజ మాయెను, 

క, అనుచు విటీవిటసంఘము 

, కనయిడ గోపాలుం జూవీ. కడు నేవ్పగ నా 



౭౦ సారంగధర చరిత్రము, 

డిన సరసవాక్యములు విని 

వినములు చేసికొన చెలియ ఏను వని పల్కె_౯,- రక్ష, 

టీక.__వినివినములు చేసికొనకొ = వినియు విననట్టు ఉండంగా, 

ఉ,“అల్లన గాధిరాజనుతుం డర్మిలి మేనక ము ద్దొనర్చ రా 

గిల్లి కుచంబు లాన గవముకించుట గంటివె రాకుమార బా, 

నల్ల నగాధిరాజనుతు( డర లీ మనక ము ద్గొనర్చ రా 

గిల్లి కుచంబు లాన క. బాల్యము గాదె మావనిసీ,’ ౭౬ 

| స _--అల్లనకా = మెల్లగా. -గాధిశాజసుతుండు = విశ్వామి తుడు. అరి 

లిక = (పేమచేత. మేనక మ యను నప్పరస ఆనకొ = స్పృశిందుటకు, be 

కించుటు = యత్నించుటను. (అల్ల) నగాధిగాజ సుతు(డు==హిమవంతుని కుమారుడైన, 

(యా) మైనాకుడు, మేనక = హీమవంతుని భా ర్యమ్వైన మేనక, అనక =(తావుటకు, 

మ, పలు సుక్కు. ల్ని గుడ౯, గల ల్వ్యెలయంగెం బు పె 'జెవుర్చన్ సము 

త్క_లికల్ సెంవు దగం, జెనంగి, యలసత్వం బొప్ప్క సం న స. 

తలు గా నుండుటం గంటివా రతివినోద కౌఢి రామాలి?ి “యాం; 

దలిరుంబోండిరొ కంటి వా రతివినోద పోఢిజె బ్రాం గదా. ౭౮, 

టీక.__కళల్ = కాంతులు. 'సముత్కు_లికల్ = వేడుకలు. సందు ఈక = ఎడం 

చాయక. రతి విసూద (పౌఢికా = సురత వి సోదమందు సమర్థత చేత, రాచూలి = 

రాజకుమాశా. తలిరుంబోండిరొ = చిగురువంటి మేనుగల యోచిశ్రాంగీ, ఆతి విసోద 

(పౌఢి జెట్టు = మిక్కిలి విసూదమందు దిట్టతనముగల మల్లులు, 

ఉనిక్కుగం జూడు, చిత మిది నెమది వేడుక నోలలాడు న 

వృక్క_లగుట్టు బట్టబయ లై గనివింపల, శౌరి పొన్ను 

నెక్కి రమించు వరక “యవునే, మగువా, యిది చిత మాట శ్రా 

నిక్కము, కృష్ణలీల గద నీ విపు. డెన్ని నమార్ల మంతేయు౯.' లెల్ల 

టీక, ఓలలాడు=జల క్రీడ లుసేయుచున్న. గుట్టు = Me మగుహాః 

ఓతరుణీ. 
క, అని యిటు లతం డాశకామిని. 

యనువాక్యము లెల్ల వేణ యర్థముగా నే 

ర్పున విజీచి మాట లాడిన ఫ్య er 

మన సేమియు నిటుగ కపుడు వుదవతి కణశన్. యం తిల ౮౦; 

థొ 



ద్వితీయాశ్వాసము, ౭౧ 

క, పసిండికదంబము మంజుల | వసనకదంబము ననర్థ్భ వరమణీభూాపా 
విసరంబులు విరినెత్తా | విసరంబులు దిగిచి వలను వెలి విసరంగ౯. 

టీక, _-పసీండి కదంబమున్ = బంగారుసమావామును. మంజాల=నమసూజ్ఞ మైన _ 
వసన = వస్త్ర. అననస్ట్ర = వెలలేని. విసరంబులు = సమూసాములు, విరి నెతావి = 
ఫువ్వుల కమృవాససనలుగల - సరంబులు=మాలికలును,. వలపు = పరిమళము (పోనా మని 
యస్ధాంతరము). 

క, “ఓయి నెబజజాణ, తలకొనం 

'చెయుము ఏరు లివె, జవాది చెయి. బట్టుము, వా 
లాయ మెదం జేర్సు కలపము, 
కో” యని యీంగానె మరుండు కో యని యా ర్పె౯. ౮౨౩. 

టీక..___తలకొనం జేయుము= ధరింపుము (నిన్ను తలంచుకొనునట్లు చేయము అని 
భా, చెయి6 బట్టుము= చేత (గహీంపుము ( చెట్టం బట్టు మని భావము). కలపము = గంద 
మను. ఎద శేర్పుము = అలో ్మునC బూయుము (భొమున తన్ను. చేర్చ మని భావము). 
కో అని = తీసీ కొమ్ము అని (కన్న (గ్రహింపు మని భావము. 

శే “మంచిమే లైన దిదిగొం గొ మంచు గప్పు 
రంబు సగపాలు నించి విడెం బూసంగి, 

“పూనుమో మెయి భోగంబు భూపణంబు 

"లసల నీ వని యాతాల యొసల రాల. Spe 
టీక,కొమ్మంచుకా - కొమ-- అంచుకా - అని పదవిభాగము__కొమ్త = వై 

-కొనుమా (కొమ్మ = చెలువ - అనంగా చిత్రాంగి నైన చేను అని యర్థాంతేరము. సగ 
'షపౌలు=అగ్గభాగము, ఫూనుమోి - మెయికా = నీచేవామందు _ అని యొక విభాగము. 
(పరము ఇ ఈమెయికా = ఈనాదేసామందు - అనియు). తాయ = గయాళి, 

మ. అవి చే నంటి, చెనంటిం జూచి, యత డి ట్రక౯ోదలి ల్లి దం|డుల్ మనం 

“బు విరాజిల్ల గం గూడ బెట్టినధథనంబుల్ తోకషుందులా గానూ 

1 ల్లవిగా కవ్వరి వము వమ? కావలయు వేళళా వచ్చి కొంపోదు, నేం 
.. డిని నీశె పెట్టియ ష్ కత నిం దుండ ని మన్ని యు౯ 2 
టీక __చెనంటిక్= =కుల్సితుర్నాలైన చిత్రాంగిని, ఇట్లు అక్షా= ఎ ఈతి పల్కుంను. 
కొమాళ్ల = పుత్తులవి: (గ్రామ్యము). pn 
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క, అని [వీయము గడల్క్కానం బ 

లిన, నెంతయు హావభావలీలాగతులకా 

దనచతురోకులచే నా 

యన మది మేకొలుప లేక వ్యాకులమతి యె, రాళ 

టీక. కడల్ళా_నకా = అలిశయించునట్లు, హావ = శృంగార చేస్తయొక్కయు - 

భావ = మద సోౌదయముయొక్క_యు - లీలా = విలాసముయొక్క_యు - గతులక్ష = 

నడవడులచేత. -చతురో కృలచేకా = చదురుమాటలచేత. మేకొలుప లేక = అంగీకరింప¢ 

జేయ లేక, వ్యాకులమతి = కులంగిన బుద్ధికలది. 

ఉ. ఆతరళావ్నీ జెందమున షా. 'సముందుచు, “నేమి సేయుదు౯? 

"రాతికి. దోడు వోయినది రానుతు. జెందము, మెత్త నాటా, 

దాతికి నచ్చి యుండ నిశం దాళిమి చెల్లునె మారు డంటిమూ, : 

ఫఘాతకుం డోర్వ రాదు, సముఖంబున నేటికి రాయ'బారముల్ ?)౮్ల. 

టీక, డెందమునకా = వాదయమున, దాతికిక=సమిపమునకు. 

మ. అని యూహించుచు, లజ్జం బో విడిచి, యేకాంతంబుగా నల్లెస 

లనుచు౯ బైట దొలంగ, నీవి వదలక, గామాంధశకారంబు నె 

మనము౯ గవ్చినం గన్ను గాన కవు డామ శెఛగంభీరగా 
a యత్యంతనిరంకంకోద్ధతిని బల్మి బల్మి౯ బట్టంగాం జూచిన౯ ౮౭, 

టీక,.(ఆ) మత్త ఇభ గంభీర గామిని = మదించిన యీనుంగువలె గంఖ్టీర 
ముగా నడుచునదైన (యా చితాంగి అత్యంత నిరంకుళ ఉద్ధతీకా = మిక్కి-లి అంక. 

శము (అడ్డు) లేని యాద్ధత్యము చేత. న 

క. గడగడ పాపభయంబున 

వడయశుచు, నిడి యేటిగొడన వచ్చె నటంచు౯, 

వడి లేచి యతడు “తల్లీ, : 
తడ వాయెను వచ్చి; పోయెదను నే.) ననుడు౯.... రాగ 

క, ని న్నెదు దూరే సూడ oy 

నిన్నా ళ్లకు సెలవు గాంగ నిట వచ్చితి. నిం వ. స 

ad 
hE 

ల్ 
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4. * అంటకుమా లతాంగి; నను; “నంటిన చేని మనోవారాంగశి- నే 

క న్నీవు తిరిగి పోయెద 

నన్న౯ా, నేం బోవ సిత్తునా నవమదనా * లగా 

టీక. నవ మదనా = నూతన మృన్షథుం డైన సారంగధరా, 
మ, అతిమోహంబున మించుతల్లి నిట నీ కాసించియున్నా ననా 

రత సాఖ్యోన్నతిం 'జెందం గోస, నుకుమారా, రానుతా, యాత్మ జ 

కృతి న న్వేడుకం చేల్చుమ, తలయంగా శణీకిశోరాతీ స . 

మతి సారంగధరుండ వయ్యు నలయింపక౯ా జెల్లునే?' నావ్రడుక్.౯౦, 

టీక, అలీమోహాంబునకా = మిక్కిలి వలపుచేత. మించు తల్లిని = (శేస్థ్ర మైన 
మిటుప్రవంటి దానను. అనారత = స్టిర్వమెన, సుకుమారా = కోమలుండా (సుందరుండా 

యనుట.) రా సుతా= రాజ Bes 1 ఆత్మజ ఆకృతిజ = మదన రూపముచేత, ఏజీ 

కిశోర అవికా = లేడి వీల్ల కన్నులవంటి తం దానిని నన్ను. మం ఇష్టమైన, 

_ సారంగ ధరుండవు = శేడిని ధరించిన కళలని 

- మ, “అతిమోహాంబున మించుతల్లీ నిట ఏ కాసించి యున్నా ననా 

రత సౌఖ్య న్న తి 'జెందం గోరి, నుకుమాశరా రా నుతా యాత జా 

కృతి నన్ వేడుక బేల్పు” మంటివి; ధరి తి౯ సత్యవాణే సరో 

సతి యన్వాక్య మ దేల తప్పు నిజమే వా కుచ్చినా వియ్యెడ౯. ? a 

టీక, అచిమోహంబున మించు తిల్లిని= =-మిక్కి_లి ((పేమచేత మించినటువంటి శల్లీన్స 

సు కుమారా=ామంచి పుత్తుడా. రా == రమ్ము. ఆత్మజ ఆకృతికా = ఫు ఫు త్తి రూపము 
: చేత. ధరిత్రికా = భూమియందు. సత్యవాణీ సరస్వతీ అక = యథార్గ వాక్కు...గలది 
రసలు యనెడు, వాకోచ్చి నావు = పల్కి_లివి. 

(| అని పోం గుచ్చెలు పీడ, లన శుము జన్వాడ౯, జగనోోహాన 

_స్తనగుచ్చంబులమిాంద హారములు నృత్యం 'బాడ, లోం శాల్తీ “యూ 

డని బాడన్, బులకాంకురంబు లొనంహాడం, గట్టివాయింతి ప 

చని యవ్వాకిటి కడ్డ కడ మె నిలిచి. కాంపా బట్టంగాం బోయిన, నం 

టీక, ాగుచ్చంబుల = గుత్తుల, గట్టివాయింతి = నయ్యాలి. 

'' నంటు పడంగ లే 'దనుచు ,నంగుదం గాని.” యు 'టంట"”గాదుు న 
10 | 
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న్నంటలం జెల్లునే జనకు నంటినవివ్శట €) “నంటి వైన, ని 

. యంటున నంటు గామి నెటు లంటును ₹౦టక మేనరాణముల్ ? 

టీక,.._అంటు పడంగ లే దనుచు నంకుదం గాని= నే నంటుడప లే దని యంటు 

చున్నాను _ అనయా. ఫుష్పిణేని కాలే దనుట. నీయంటునకొ=నీసంబంధము చేత, అంటు 

. కామిక్ = సంబంధ పడక పోవుట చేత. 7౦టక = పోకుండ, 

క. మే లాజుడి వెట్టంగా 

మేలా* నిలు పాప "లేం జువిా, చల మేలా? 

'మేలావరనుత, తామస ' 

మేలా 4 రమియింవు. ” మనుచు మోా(దకా బడినకా. నారీ, 

టీక. —మేలు = (ప్రీతిని. ఆజుడి వెట్టంగాక = వ్యర్థము చె చేయం7ా. “చలము = 

ర మేలా (మా- ఇలా) వరమ = మన్మథా. తౌమసము = ఆలస్యము, 

సహో 1 మహాదేవ!” యని చెను లంటి 9 కేల, 

వడిం గడకు( బోవు నప్పు డవ్వుని తరణిత 

మణిగణోజ క్ట లక్ కంక ణకణన ములయం 

బట్టుదుప్పటి చే జుట్ట పట్టుకొనియ. గ్గ 

"టీక, _-రణిత = ధ్వనిచేయుచున్న - మణి గణ = రత్నే సమూహములచేత _ ఉఊ 

జ్వల = షు - కంకణ = కడియములయొక్క్య_ - క ష్టణనము = Was 

క పట్టి చలపట్టి యా 

'పట్రిని బెట్టి పకపక నగి- “యా 
కట్టిం డీ యగుమరునకు నను అ 

xX టిడి యొప్పంచి యెందు గదలద ఏంక౯* ౯౬, 

టీక, క ట్రిండి = కఠినుండు, మరునకోకా = మన వ భుసకు, 

. చూసవ్రుకన్నె జీకంబు వాప మే, నది మెచ్చి 

(గుచ్చి కౌంగిటం జేర్చకొనలు వలడె ? 

"  -వెవ్రలలో నమృతంబుం' జిలుక నో క. త 

తీయవా తె తైజి విందు చేయవలె ? 

బుగబుగ వాసనల్ నిగుడంగం గమ్మోవ్, 

యది మెచ్చి మోము ము ద్దాడ వలదె 1 

ళా 

ల ట్ల 



| ద్వితీయాశ్వాసము. రి 

యల్లంబుం గలయలా నొయ్యూర; మది మచ్చి 

పొసగ దానికి నీవి యొసల వలడె% 

తే, రమ్ము, సారంగధర, వెంిరము నూని, . 
కలవరమ్ముల నణకించుగ ళరవము 

నాదు మొలనూలి గంటల నాదునినక ౨. | 
చంట నీయుర మానక చంట దగునె?)_ కార, 

టీక. __ఈ పద్యమందు- మేను, అమృతము, మోర్కు కెమోవి ఒయ్యారంబును- 
సారంగధరునివి ; చూపు, కౌగిలి, చెవులు వా తెజ్క మోమ్యు న క చి తాంగివి. 

అమృతంబు క = అమృతోపమమెన మాటలను, నీపి= =పో(కముడిని (లిబ్బిని అని య ). కలర 

వమ్సలక = పొవురములను. అణకించు = అపహసీంచునట్టి (తగ్దు చేయు నటువంటి). 
గళరవమ్లు = కంఠధ్వని (మణిత మనుట). నాదు = ధ్వనిని, చంటకా = కచములతో, 
నీయురము = నీవతు.ః స్థలమును. చంట = పోవుట. 

అసినం గాలినథూలము 'ల్పెవులలో nn నూ 

నిన ె ందిమున సొమ్మసిల్లి మగుడ౯ వేలే య మృంతినం / 

దనువాక్యమ్థులు క్ ట్ మయ్యె నని విన్నంబోయి, కస్నీళ్లు గా 

అ నునుంజెక్కుల,), వాజెణం ద డువ్రుచు౯ రామాలి లో జాలిగ౯ . 

టీక _మగుడకా=తీరుగ. నిక్కము=నిజము. లోేకొ= ఎమనసులో, జాలి= =భేదము. 

శే, ఫులుకు, వులుకునం జూచి యక్క లికితోడం nn 

బలుకుపలుకు న డైన్యంబు దొలంకం బలి కే; 

“ననుం జెనుప నోవువినతల్లి వనుచు న నమ్మి. . 
ii చెల్ల(బో యిటు వచ్చిన దెల్ల( గలిగె, . గగ, 

i టీక. __ప్రలుకు ఫులుకునక్షా =  భయదృష్టి ఏ చేత, చెల్లంబో = ఆళ్చర్యమ్ము 

చ ముది దలయ౯ా వినం దగనిమూటలు సో బు లాజెం 'జెప్పల్లా! 2 

చెదిరి మనంబులోం తెజులో శిమిుటి కీవలవంతం. దల్లి డిం మమ 

చెదు మది వావి బో విడిచి చెల్ల 5! తల్లియ డై.వ మంచు నో 
విదులన విందు, నాకు వినవే పరభావులు దోడ[బుట్టువుల్.. ౧౦౦౧, 

నో 

. (సు టీక. వల వంతేక=మదన వ్య భచేళ,- 'చెల్లరె= ఆశ్చర్యము, కోోవిదులు= ఇ పెద్దలు. 



౭౬ సారంగధర చరిత్రము, 

మ వల దమ్హా, యిటువంటి కానిపని యావామాన్న ; యీ నెజ్టబు 

ద్దులునీ స -కేల భ ఘటిల్లై నమ్మ? తెగువ౯ దుర్భావష లి ట్లూడి యీ 

నా కేటికిం గ్ల దమ? మటీ లోకుల్ విన్న న మందు ర. 

మః లఘుత్వంబుగ 6 'జాతురమ్మ, తగ దమ్హా, ధర్మ మూహింవుమా, 

టీక. ఓవామాథ్సీ = ఓసుందర నేతా, ఈకొలకా = ఈపాపమును, 

వ తమతన్లి స్రరం థీ జా 

త్ర మతల్లీ, గదా, దదీయ తనుజుండ నంట. 

రమణీ 'ముతతి నను 

రమణీయె కళకు తో నేర్పునొకో ౧౦౫ 

టీక.=తమతల్లి = మాతల్లి, పురం ధ్రీ జాతమతల్లి = కుటుంబినీ. 'సమాూపహములాణి 

(ప్రశస్తుశాలు, తదీయ తనుబా(డను= =ఆమెయొక్క_ కుమారుండను, రమణీయ ఇతరగుణంబు 

=నమసూజము కానటువంటి గుణము, 

"కే ఈతలంవు నుజ్జగింపు భూమిోశునాన, 

యింక బది'వేలు నల? నా హృదయ శుద్ది 

రయొరు' లెబురగరు ; మదనారి యొకండె [2 2 

"యనుచు దర్దనిం జూపి 'యయ్యనఘుం ఉనన; ౧౦౫౩, 

టీక, Were = శివుడు. తర్జనిక = జాత్తెన (వేలిని. " 

శా, ఆసీలాలక లేతన న్వైలయ ని ట్ల౯ా (గ్రమ్మజక౯- ష్ జగం 

చా నౌ మే లన సిన తెల్ప్బుకోన నేలా వీసణంబుల్ * సతీ 

సూనుగ్రామణి వాదు, నీహృదయ మిచ్చోం గంటి. నేచేవతం. 

గొ నే సీవినతల్ల్ గాను) 2 భావింప, లంక 

టీక పట్లు అక్, = ఇట్లు అనును * సతీ సూను (గ్రామణిని: = పతివ్రతా శ్రీః 

మ ల గ్రేహ్టండవ. శ 

క భావజుని'బొరిం బడుచో. మ Fe fee 

' వావిం దలంప నేల? 'ధఠ్మవర్తన మేలా? త 

సిఎవింత. జల జృనలౌద? సట APNG టం 

-.. "నే-విడ్శ నాకన్ను' లాను న్లినుంగూడ కశక aie HOON: 



ద్వితీయాశ్వాసము, ౭2౭ 

టీక. ఫావజుని బారికా = మన్మథుని హీంసయందు. 

శే. తక్కు నుడువులు విడువుము, సెక్కు. లేల? 
నుకగడియమ్మాత మిటు గూడి యున్న. జూలు?” 

_ ననుచుం గదియంగం దలువు మూయంగం దిన్రురు 

ox 

నాకలికితోడ ధీరత నాతం డనియి..... ౧౦౬, 
' టీక, _కదియంగకా = పొందుటకు. 

. “వడి నరపాలుభోగసతి. వావులు నాకు. బ చేమి?ి యంటి “వం 

గడమున శెల్ల సా డి నినం * గా దటుఏ నే నలచిన్ననాండ వే 
ర్చ్పడితి. ” న టన్నం బోవునె స్వభావము * తల్లివి నాకు, 'నేకియం 
బడంతుక నీవు * చావి చెడ మందు మహిం గల దమ్మ యెందుల౯ ? 

టీక. _వంగడమునకుకా = వంశమునకు, పడంతుక=ఓ క. 

, వల దిటువలం గకూ్క్కూజితి 

పలుకులు పలుకంగ, నింత పదరం దగునే? 

తలపోసి మూడు కస స్స 

నెలంతా, రత్నాంగి యొకటి సీ వొక్కటియే? ౧౦౮. 

కాయములు. గోమిరె, తిమిరవుం 

| [చబాయములుం దలంప నస్థిరంబులు. సక 

. స్థాయిగ నమ్మి మి యకృత్యము 

. ర క.  మోాంది సిలు గెటులోవ్రుగా. ౧౦౯ 
టీక,కొమిరి = ఓకమారీ (చ్మ తాంగీ). 'కాయములుకా = శరీరములును, తీమి. 

నవు బ్రాయములుకా = మదముగల వయస్సులును. స్లుంగు = = ఆపదను. 

వ ఇవుడు ధైర్య మూని యినువుంత. వుష్పుకళో 

పాప మెంచి మోందం బటుగార్గ బట్టించు 

దండధరుని బాధ తాళ లేవు. 

J 

4) 

య తాళం గలవె? EE Ses TO, 
 టీక,__పుప్స కోదండ ధరుని=ఫూ విలు దాలుప్రు, దండ భరుని = యముని, 

? 



౭౮ సారంగధర చరి తృము, 

మ, ఖర భాన్నువియసూనుం డిప్పుడు నినుం గారించునే కో. విభుం. 

డఅచేలోపలినివృపంటివ ల నత్యాస కి కి మన్నింప్క సౌ 

ఖ్యరసెక స్థలి త కావరమునన్ గ సొన కాపత్సరం 

పర నాం |దుశ్లెద వే లయో ! విధిః ae పితరం బే మహి 

టీక. --ఖరభాను (ప్రియ సూనుండు= వేండివెలుంగు గాదిలి సుతుండు (యము న 

-గారించునే కా = బాధపెట్టును గదా, విధిక తరింపక =(బహ్మనియతిని దాంటుటకు, 

చ. అననుడు, 'నవ్విశాలతర శాన్, కటాతములందు నంకురిం 

చినకినుకన్ బటాబయలు సేయక నవ్వుమునుంగు వైచి యి 

ట్రను నతనిం గనుంగొని యనంగునిమామ వెలుంగుసా నం క 

- రినకఆవా(డితూభుం గికురించిన యోర మిటారి చూపుని, ౧౧౨. 

టీక. __తరళ = చందలములయిన. కినుకన్ = కోపమును. బటాబయలు = వె. 

లుపలికి 'స్పప్తము. ఆనంగుని మామ వెలుంగు సానక==చ౦ం(ద్ర కాంచియను సానయందుు. 

తీరిన కణవాండి తూఫున్ = చికిలిమైన యతి తీక్లమైన బాణమును. కికురించిన = వం 

చించిన. ఓర మిటారి చూస్రనకా == వాలిన మదముగల దృప్టి చేత, 

డ్, ఎన్న (డు నేర్చినా(డవు ర యా మటుమాయస్రుమాట లీవు? నా 

కిన్ని దలంప చేమిటికి ? నిప్పుడు దోసము పెద్ద చేస్తి యా 

దున్న వయాళికానిం గడు దొడ్డ జెప్పి, భయంబు సూవి, చ 

క్క న్నను దుద్దు వెట్టి, యుటుకంగ( దలంచెదు మాను మోవగల్, 

టీక. _ఆ దున్న వయాళికానిక = మహిపు వావాను(డైన (యా యముని, 

కడుకా దొడ్డగక = మిక్కి-లి గొప్పగా, చక్క_క = చక్క_గ్య్కా ననుక = నన్ను 

(చక్క-న్నకా = మన్మథుని - అనియేన్సి. దుద్దు పెట్టి మోసము చెసి స 

కే నినుం గలయుభ ర్త కోపగాం డనల చేల * 

కోల బుజమున నిడి దున్నం దోలునాండు వ... 

అవ్య యన చేల* రా చౌన్నొ రడ్డి యాను? న 

నాంటి కివ్రు డేవి రారాదె? యేటి కలయ! న. ౧౧5౪. 

టీక, కోల, ,, వాడు == be అవ్వ = కలవాము. శడ్డి = = శెడ్డి, అ 

ల(పకొ = శ్రమసెట్టుట, Fs 1 Wh Teg వ 



ద్వితీయాశ్యాసము, 

క్క ఇ్రక్క-ల్లి దెలిసి విభుం డిం 

కోక్క_ప్పుడు సేయువేంత కొప్సీతిం; బని లే. 

చెక్క డితగ వక్కడికౌల? 
యెక్క_డినా వేల * కొమ్మ 'లెవ్వరి సొమ్ముల్ $ 

టీక, నావి ఏల. కొమ్మలు= స్రీలు, 

శ్రే. వలచి పట్టిన దాలిమి వదల కిప్పు 

జెన్ని చెప్పెదు తగవు లీ వేకతమున ! 
"మొనసి యూరణె రతిరంగమునకు 'రాని 

నుద్దు లివి యేల €-హాలింవు నుగుణి వాదు, 
టీక. తాలిమి = ఓర్పు. ఏకతమునన్ = ఏకాంతమున. మొనసి == ఉద్యో 

గించి. రతి రంగమునకు రాని = అ్యపయోజక మైన (సురత క్రీడా (ప్రచేశమునకు రాన 
ట్టి, సుద్దులు = మాటలు. 

క, వలవదు గా రతి మరునకు ? 

వలవదు గా రంభ యకువరసూ నునకు౯ ? 
 “వలవ దురాశలం బెట్ట 

వలవదు రా; వట్టిజోలి వన్వార్తలు విడుమో, 

టీక, __నలవదు గా = మోపొంప లేదా, వలవకా = మోహీంపంగా. 

సీ దారువన స్తీ లం దగిలె గాని య దేమొ?. 
.. నీవలె ముక్కంటి నేరం డయ్యె; 

.. గారాబుయాతునే గవిసం గాని య దము? 

నీవలె బరమేష్టిం నేరం డయ్యె 
నలయవాల్యా కాంత నంజశుం గాని య దెమొ? 

సవల జం భారి రం డయ; 5 

గురునియిల్లాలితోం గూడెం గాని య దము గ్ 

సీవలె నుడురాజు నేరం డయ్యె; 

క. వారికంచును హె చనవాడ వార! 
నికుం గలబుడ్ధి వారికి లేకపోయే 

౧ 

% 



రాం సారంగధర చరిత్రము 

నివు నాంటికి "లేక పోయితివి గాక, 

చేర చారలయోజలు చెజుప లేవె€.- : ("౨ ౧౧౮, 

టీక,___.దారు వన క్ర్రీలకా = దారుకావనమం దున్న మునిపత్ను లను, ముక్క_ం 

జ పః పర మేస్టి, = (బహ, జంభారి = దేవేంద్రుడు. ఉడురాజు = చంద్రుం 

డు. ఓజలు == బుద్దులు. 

ఉ. నావుడు, ని ట్లనులా నుజననాయకుం- డీ వెడమాట లేల? త 

లి వినవమ్మ. యాజగము లెల్ల సృృజింప ఛరింప నెొుంప6 జా 

కేవల శు వ గ్రిలిన తె స్పనుం గా కివి చెల్ల వేరికి౯ 3 

ప్ విప్ర డెన్నురంభ రతి నీవ ఆ. బుత్తులం బలి, Cc బట్టలే! * ౧౧౫. 

టీక.---సుజన నాయకుండు = సజ్జన (గ్రేస్టుండైన క. వెడ=వ్యర్థ ( 

న. నొంపక = పొలియించుటకోను. బాలు = సమరుటై నః లెస్స + అవుకా, 

మన నేరవు; పతలిమతి రాం 

గన నేరవు సుదతి; తగవు గా దన్న, నహో ! 

యన నేర; వెంత సెవ్పిన 

వ్ 

విన చేరను. వాలుం జాలు, విడు పోవలయుక,- ' ౧౨౦. 

క అని పల్కు-నతనితాల్మీ క్రి 

మనమున నెట్ విజిగి, చాల మజీయును; గలిం మ 

కిన వెనుక నుట్లక డం జూ 

చినగతి నను నతివ యాస చెడ్డది గాదే గ్గ. ౧౨౧. 

టీక..___-నెటి విటిగి = ఉత్సాహము స. కలికా _బోసీనవెనుకకా ఉట్లక 

డజకా చూచినగతికా = భోజనము చేయునపుడు ఆన్న ములో నల్లనీక్లను 'పోసీన పీన. 

ట పెరుగు కోసము ఉట్టను చూచినట్టు గా, అతివ =. (ఆ) (స్తా శ్రి 

క. తా యెన( గరంగు నే నివు బ్ 

డీ యాడినమాటలకు ; నొ కింతం గర, వె 2 షు 

మోయి, యిది నికు మంచిడొ i 

కో? యా(డుది యునురు మన్నం గె Re ms సుమో. రర, 

టీక, ఎఎ ద్ర ఉక గాదు = మంచిది దణ ఓ (1 ' ఖీ ప స వో io Fes of — os 
é€: 
ళ్ 

Cal 
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చ, కలికి వీసాళీ వాలుం చెలిగన్ను లా నిడనేల కెంపు 4 శ సనో | 

పలుచనిమోవి'కెంజివ్రరుమై నిడరా నెటిజాణ నాయెద౯ా 

నిలుప వేల గోళ్లు? బలునిబ్బర పబ్బుర వుబ్బు గబ్బి గు 

బృలపయి నిల్బ రా నుగుణ; సెపయి చేయకు కోపతాపముల్, 

టీక. కెంపు = ర క్తిమయు - దంఠక్నతమును, కలికి, +, కెంపు = కన్ను లను 
కోపము'చే చెబ్దచే సికొోన చేల యని భావము. ఇడరా = ఉంపరా, గోళ్ళు. = గోడులు= 
దుఃఖములను (గోళ్లు = గోరులు = నఖములను,) 

ఉ. వే దన మించునీవిరహ వేదన తాళలం జాలం ౫ంతుని౯ 
సా దన రాదుగా తనదుసాదన మాప డొడంా. గాడ్వ చా 

నీ దన వచ్చునే? మెదల నీ దనలాకృతి వేడి సూప్రుచు౯. 
బో దనం జెల్లునా * కడకుం బో దనయంబు శుకంబు (పేలుచుక. 

టీక... వేదు అనక = వెట్లీ యనునట్టుగా. సాదు = కాంతుండు. ఫాదన = 
సామును. ఈదు = -చలి, అనల అకృతికా = నిప్పువలె బోదు అనకొ చెల్లునా= పెంపు 

డనీ చెప్పం దగునా, ఆనయంబు = ఎల్లప్పుడు, 

సీ లతకూన యని తగుల లృతిం దలంపండు గదా. 

వెండితావులం జల్లి ge గాని, 

జలజగంధి యటంచు సం|భమింప(డు గదా 

చుటుకుసోయకుల మోంద నుడియు. నాసి; 

చిలుకలకొలికి యం చలమి మెళానండు గా 

చిగురుటాకు టారిం జమ్ము గాని 

esses జేయడయ గదా. 
యుడుకు వెన్నెల గాయం దొడంగం గాని, 

స వుధుండు సారంగధరుండు, మన్మథుండ్సు. నిధు(డు, 

' వనులపాతర లై నీరు నునుల నీయ, 

 రటుల నిటు దాళం గల దని యెబులగ. వె నైతి | 

కటకటా !- నికు దయ లేదు గాయొకింత.. ; ద 
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డ్ర్ న్ ఒగధర్యతక్షిల్రేను. 

. టీకర్లాగీళృష్తాధమ్ములోన్లి మధ్గు సారంగధర, భువ్మథ_ విధులు వరసగా పాట 
గ! న్ 

భన్ 6౯, 
గా స్తు 

ములందు క లకకూన= (ఈ చశ్రాల్య) శ శక్రత్ర తంట తగులు. న హమును 

(తీ తగులు లు క తస నే న జలజ జీ పద్ద గద Tre సింతో 

షింపండు (పద్మ గకథము నాబ్ ల బ్రత్తుకొ స తప్పడు, re 'స్పర్యలను౫.ఆఫిమి = 

వ్యాపించి సకస ఇమ్లారదికి లాగు. (వాళాచన్షుపా నెక్కుంద్సు జ్లలరక్ ఇాస్తంతో 

షించునట్లు .(దికస్తించునట్లుు. మ్ల ముగ కడు. = .నసంతు(డ్లు. సారంగగ్గరుడు = .శ్ఞాయువు. 
rn ళీ ay “2 ఇకక bap జు భో రస ౨ టమాతాంతితా ర్న కీ విధురు=చం ద్రుడు.. వస్తులషాతర్లల్లు మ - వసు, ల్లా “తాళ్ల నృత్ణొడ్లులర్లు దత్ 
wx?” 

సాధనమైన యినుప మేకులు - వానికి స్థానము ల, నుస్తుల్ల, -న్నీయరు ఆ. మేదల నీయర్తు 
erin Yr బ్ "ల మక షీ i.) Nea wi 

తే దిమరి గడా న్రడాగతి, లైలిసి భలాడ,. హంసలను మ జా 

మెభేయుడు గతా, ఆయనంగ్యు,,(దేతట్సి: మత్త, మడి, Nae ees 
(లం 

యండు గదా యడై జ్లడ్రై వాళ్ళక్వుడు దలంష్ష క క అ ల ఖే = ఆ 

గి ఇ ళో 

గిల్లు 

వ్ 

; నిట్ట స చెడుగుల్ల కేలా ధ్గ..గౌట్టు .లాగేక్తుషషం. 1 Mag ఏం ODE గ " se 

* “లీక = సవారి” = (వర్వడో” సరిచారము' కలవాణకు: జ జట పాయువు, 

దిమ్హరీ ఆ"జిరధరింహోచో వండ" (తిటెగోప్లోతు "అని: యర్థా ంతరమ ) ఆనం గక (జేశూనజ 

లేనివా(డు-అనగా) మన థు(డు, మెలీయ్యడుడ[ వకా శించందల- అఆకతదోండ్యు.అనుట్యు 

ఈయర్థమున le ఆనుటుకు మెటియ(డ్లు ఆని గానము స్లారచల్సింపనిఇాండ్ను 

ఆనంగా హింసించుటకు సంకోచింపనివ్యాల డనియ్గు అష్టాంతకన్లు). లోకి దై కారకుడు =ఆ 

వందుడు (ఆయుష్మ ౦తుం డని ర. భశిపడా సశరపండు  (ముద్జివా డని 

న. శ 

క, రారావు లేల సేసె? | శరా స్నుం బీలుపశితువోకః రొ మేడ౯ 

“తాతా యని తలిరాకుజి రా రాయసోకిళి' క La కొకీవురా, 
Pere yn RE TBE TS: 

టీక. కారాలు = ఒరయీకలను, చలువ న రా మడక 'ఎ శీతలమెన 3 

చంద్రకాంత. శిలామయమెస సత్రప్పటాయుడ్. ' రోసా "అనస్ స్తై తుల 5న 'తేలీరా 

కు. జిరా రాయని=-చిగురుట్లాకు కవచమగల వానిరోమక్కు లా. కున భులి యొక్క, 

గట 

మ, పరిరంభం బానరింపళో, కరుణ. నాడ నింపస్యా యాలకిం $2; స 
పర యేరా? రా తాపం ఆక్ Es త 
న్యరసం బుప్పతిపి వి న్నేలంత' వలవంతేం' గుల్కు-అం 'జిల్య్యుఒ పొం: 

“డర గండ చ్యుత చాపప్టుఢార J తమూట్లుచుక. బ్రల్మెంగ ౯... 

py 



శు 1 ను . గై 
టీక,.__పరిరంభంబు = ఆలింగనము. “ముర్రా ఓ ఏమిరోజోలకకళడా-' వ 

వ్యథచేత. పాండర. = తెల్ల నైన, వ్ గడ = చెక్కిళ్ళ చ్యుత అలాల... 
చ, విని విన నెల్ల కావలికి నజ పశ్తాకుగం జూచై.- జూడ్తర్ల కడ. స 
'ఎమెన నెటు వచ్చునో యని 'భయంబున నోర్లు మెదల్లం, ౪ జెన్నిధం 

బున నది యూడ వేసికొని _పోము - నటంచు నుపాయ'..మెంకు, న 
మృనుజవర్మాగగణ్య నుకునూరుండు ల్ ఖభియ్గుల స శ 

క, ఇట్టట్టు చూచి యావెలిం | బట్టిన: వలీశాచో సబ్బు! బలుబుళతంపు౯ 
నెట్టుకొని వీండం జేయ gx హరు గదరా లా 

: 1 సః “టీక,__వలరా-వ గబ్బి ఖలు మూ తంబుక్త వసో సోథుం జ పృశమక in 
in Er COI WLS Ge 
తె. అవుడ శుర్శథ్రామ. చిత్రాంగొయ్రలమి అబలిష. re oe (. 

నెడిఫీ పట్టిన. _పెశోక్యఃవిడిచి చనియెం,. bo స . 
S nm నప్నక శానిధి యె నెగడిన:ః fo ఫోన Dor er 

| యట్టి; సారంగధరుం డయ్యు, నబ్బురంిబు!; ==; స. :&౧౩3౧. 

re ae భామ౭తండి భాక్య' (తర. 'యని యస్థారతరమృువ. Se 
నూతేమైన (బాలు డనియు భా) విద్యానిధి ( తేజోిధి. యన్వియర్థార్తిక్టరమ్ముి. .ఫొరంద్ల 
ధరుడు = ఆపేరి యా రాజిక్తమ్లూరుండ్డు... Caw an య్యా గు gee 
య. (తన్ను పెకొన్న తారను చంద్రుండు విడిచి పెట్టీ Ses ఆశ్చర సర్గము కదా), 

శే సాము సేసినగత్సి దట్టిచల్లడముల “సా సతోలయాడటు 
గ య. నో స్ో గ లల సై సల 

SE వెడలె పకి తాల జవ డన ; పంతం POT 

జన ఖ్ ఢి లగ: mr త a on శ గ fer 7 క. శః వ్యా ఇ ల! 

నిరు పెకోని వచ్చిన జ సన న న 
౬ ఇ ‘pe “ hI Nn ఆపి hy 

కోక యనుబుది గల్లునే లోకమునను ? rr తంబి, AR యు Re ta “Ey ల (సత్య లో | 

= టీక.-నీరు, సీటు (మని ప్లోవుచున్న వాడు వత్ర్రము వీ వీడి. శోట్టుకొని 
పోయిన దని me మ క. డనుట. 

et క వేగ ప్రులిచేతం దడంబడ్ని యేం గెడుగతి నట్లు టం. పష 
npr pr a rng ల జపత! వ గామిని తన హా లగోమిన వంత జిం తుమ ని సొటసియెక్, __ 
ee లి | గా బ్ ౧... “టీక, అలోకా = అంతలో లియామికో చే స్యోధ్నుంయ' 'సాసందున. 
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శరీ సారంగధర. చరిత్రము 

క్క ఎటువంటి నుగుణి వయ్యా ! 

యిటువంటిదె రసికమ్ముద ! యెలగాదు మైదు 

ప్పటి విడిచి! నేర్వు చెలి నేం 
చుక? మణి నీయంగ మెల్లం జూవీతివి గదా, ౧౩౪. 

టీక...-రసికముద్ర = సరసలాంధనము, 

క ఆరోవింతును నాపె . 

నేరము విపరీతముగను నీపై; రారా; 
యూరశెయిం కైన రాజకు 

మారక, నామాట వినుట మంచిది sh ౧౨3A. 

శ్యాకూనా ! పోయెదవా ననుం గలంచి ? యీలా యింక సీతోడ ? నెం 

తే 'నేమింపల నాడ జిక్కె నిదిగో నీయంగమచ్చంబు నా. 

చే; సీలోననె రాజు రావఠెం గద్యా చెక్కింతు నీ కీలు శీల్.. 

గానీ యిందుల శేమి? తాళు? మని శీల౯ా అమ్ము తాటించుచు౯. 

టీక. నాచేకా = నాచేత, . అంగమచ్చంబు =- ఆనవాలు, ఎంతేళ౯ా=మిక్కి_లి. 

ననేమింపల నాడోకా = నిశ్చయించి ఇక్వటక్, ఫస 

క, సాఠాడ బగ వాట్ పలుకం. 

లా. రిచ్చలు విజిగి, పోవ గా  శ్లైడక్క యా 

భూరమణనుతుండు సద్దుణ .  .. ష్ 

పహోరుం డటు నిలిచి యిట్టు లను బటుబుద్ధిణ. . : ౧౩౭. 

టీక. *-లారిచ్చలు వితీగి=విస, జము లడణి, స గుణ హోరండు=మంచి. గణే 

కరము. గలవాడు, 

క, తల్లీ, నా మై నీకుం | క. 

| -జెల్లునె స్టాపు ? మదన శీత శర పాలీ. శ 

_ వాల్లీసక నిహతి వ్యథ! = ॥ | న. 

దల్ల డప డి. వట్టిమాజు తగ్గవా పూన | ౧8౮ 

'టేకయమదన = మన 'నృథునియొక్క- = ద్వ శీత =  తీక్లమున - శర పాళీ = బాణ 



ద్వితీయాశ్యాస ము, ౮గి 

సమాహముయొక్క_ - వాల్లీసక = నటనముయొక్క_ _ నివాలతికా. = కొట్టుటచేత్వనెన- . 
వ్యథక్ = బాధచేత, దూజు = నింద, 

మ, ఇవు డీ వాడుభయంకరోక్తులకుం గా చే లోయ, 'దువృకా క్రి తిన 
ల్పవుసాఖ్యం బగునీవమునోరథము దీర్చం బూనినకా ) లోకమం 
దపకీ ర్తిం బడి, మోందం (చెల్లి, యవ బాధ౯ ea జెంది, ప్ం 
నప్రుయోనిం దుదిం బుట్టంగా వలయు. గాంతా, "చెక్కు వేలేం డ్రిల౯. 

శే, అ ట్లగుటకంు నిక వినవమ యొకటి, 
జగతిలో గీరి ey "దెగవ మోజు 
నీకు రాజున కింవు సంధిల్లు చేత 

కియ్యక్ ని యుండ నటుమిోంద నీశ్వరాజ్ఞ, ౧౪౦. 

టీక, “-షయ్యకొని = ఒప్పుకొని, 

ఉ. కావక రాజు చి త్రము వకావక లె తెళం జూచునట్టు లా 
హో! విపరీత మైనపలు కాడెద నంటివి, ముకో వినాశకా' 

లే విప రీతబుద్ధి' యని లెస్స బయల్పడం 'దెవ్సీ వ్చీనారె "కా : 

సీవిధి మ యనంగ సివిధి నాడెదు నుమ్ము భామిని ౧౪౧. 
టీక..__కావక = (పోవక, వకావకలు = నా. నీవిధి జ న్నీ ప్రారబ్ధ 

ము, ఈవిధికా = ఈ(ప్రకారము గా, 

క్ నీకపటోక్ళుతె పట్టి మ 

_ హీశకాంతుం డలిగానే నేని, యీధారుణ య 
.. య్యాకాశవాణి యెజుళర? od he: 
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శే అని పలికి, పోయి వచ్చెద ననుచుః జక్క 

. దననగరి కేగి యువరాజు తగినరీతి 
దొరల భృత్యుల సఖుల నందొజను బనిచి. We eT in sgl 
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టీక, '— డెందమునజ్లైో. == మనస్సునందు, తుందుడుకు =-కలంత,... . 
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తుటికిం జ తాంగియింటు వాళ 
MEd లు Wal 

ధ్రాల్లిన నది యె .వజద( బో ని | 

యూరిక ఉత కుండ నై . 

జనన్రమై నుండక వినతల్లి యని ని పం" ప న 
జెడుగుణం శామెకుం బాడమ నే నేల? |. 

లే పొడమెం బో యిది బుద్ది గా సల్ మనిక్లీ re 
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(శ్రమలను, అఆ యమ బాభలకా = ఆ యముసీయుక. శ్రమను 

న! 
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బని. 

నంగి న వేపుతు ర సత నిద? మనుచు, Ware లర్ దప, Eh wn] 
లు టికు 
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2 sng న వప సక్ .లనుథాల్లి మశ్షాలయింటన్లు. వసించి, , 

ఓ కిత్రిగా! వేసరీకీజా = వవసిర్థముచేతను” కల సీ 
తే స OT 

U Uy 

a mr | 
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."గులుకు్గుబ్బలు వాండిగోళ్ల (వచ్చి. ల © 
శ్రే (యత పాఫాత్సురా లని కు DES. స్యా ల 

మహా నిజఫాల ఫల కాత రఘుల. Le Wee Foe 
“ సెట్టునట్టంలల ౫న్తూకిపట్టు వెట్టి... ....... స్. has 
'సౌటసోటము వోన్సు విన్న జై. న దణ. రా 
గ టీకపోప సిన కట్టుదళలకు యాటతకట్టు: ఘన కూపము నకా=గాప్ప నూతిలో. 
a a ప్రకారము ళా. "(వచ్చి = “వీలు కొన్ని. 'ఫాలుఫతక = "షలకవంటీ నుదుటి 
మందలి చపా టసాకులం, , షోవులా కా కృశిరిచును. .. YM Rare ps ie 

సశకిగల వేలులయెడ (నా! స్తక్తియు. సూ కియును 3 చేళ్త, జాలి విర్వాళి౯ 
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9 



శ్రా సారంగధర చర్మిత్సము 

టీక,---ర శ్రీ = అనురాగము. సూ క్తియు = మంచిమాటయు. జాలికా == 

ఇకారముచేత, ప్రత ఫ టా = విరహముచేతను, మక 2 విడువంబడిన - ఆహార = భు 

కలది మనోహర = మనోజ్ఞ వె మెన.- ముక్తా హార = ముత్యాల హారముకలది, సా 

మునకా = మేడయందు, 

"కే జంత యిటు లల్లీ యుండ, రా జంత నచట 

సరసిచంత వీరు సరసి కొంత 

మగని కందిచ్చుకోకి పేమ గని, తనదు 

దుండియెడం దగు లెంచి యం దుండి యవుడు. ౧౫౧. 
టీక,._-జంత = గయ్యాళి(మైన . చిత్రాంగి).. బిస అగంబు = తామరతూ(టి 

చివరను, 'సరసీ==సర్లు కొని, కోకి = చక్ర్షవాకియొక్క_. దుండయెడక='భార్యయందు, 

ఉ, కేలుజొకాటప్రందలిరు, కేకమదాళులు, కౌనుదిలాలే 

నూలును, జన్ను మొగ్గలు, గనుం దెలిదమ్ములు; మోవి తే నెయుం, 

జా లగునవ్వుందెటయు, భుజాబిసము, బ్లని యవ్విలాసపాం 

వాలుండు (వమ. బడిని నిజ వీయం గా మదిలో? దలంచుచుక, 

టీక, _ఆ విలాస పొంచాలు(డు = విలాసయు కుండేిన యా పొంచాలజాలతిీ 

పురుషుడు. (ప్రేమక = (పీతీచేత పది నికౌ= పది నీజాలీ | త్రీహాప మైనసరస్సును, 

చ, దళ ముగుతమ్మిపూంగొలనితావిా సెకల్ గదియంగ ముంగలక 

జిలుక్లు నలో చెవులు చిందఅనందఅ సేయ నూరెల 

మలయసమోరము౯ వెనుకమలు౯-న నుల్కి_ పడం 'బజయింబడళొ,.- 

గళవళ మంది చుట్టుకొనెం గంతునిమంది యటంచు నాత్మలో. ౧౫౩. 
టీక.___దళము=దట్టము, నూరెలక్ =పార్ళ వ్రములయందిు, సమిరముక్ అమాడుక 

మును, చెనుకమర్లునక్ = వెనుకపార్య వ్రమునందు. కళవళము=కలంత, మంది = నేన,. 

ఉ.. అక్కట 1! మేమి సేయుదు £ రయుబున నిప్పుడె పోదు నంట్లినా, 

"= మిక్కిలి దూరచేశము; సమిోపమె? ee న 

చెక్కడ? దండకావన మి చెక్కడం ? జక్కనిముద్దుగుమ్మ నా. 
చక్కెరబొమ్మం జూడ కిట సెయలం జాల. వియోగ వేదనకా,. ons 

వ. అని యళ్యరరేనంకాపంబుక హాందోళించుచు, .. Re Ton, 

న్ శ k2 be 
re 



న 

ద్వితీయాశ్వాసము. తా 

క, రాజిత వి'భమ అవకల! నా జత నుర మానవాంగనకా జ్మ తాంగిక్ 

లేజవ్వని మదిలో నిడి! రా జన్వనిలోపల౯ విరాళిం [గాక ౧౫౬. 

టీక, ..-రాబిత = (పకాశనూనమైన - విభ మ= ఏిలా'సనములమొక్క_- లవ= లేశము 

యొక్కు_ - కలనా = ఒప్పు చేత - జిత్ = జయింపం బడ్డ - సుర మానవ ఆంగనకొ = దేవ 

మనుజ స్రీలు గలిగినట్లి. 

కే అట పరావనిభృ నౌళి ఘటిత పాదుః 
డైన చకేశ్వరుండు సహ్య సకరుండు 

రామునికి ఖాగ్ని తేజఃన్ఫురణ హారింప 

(వాటె నన (బాల జరమాంబురాకి లోన. ౧౫౯, 

టీక. ఈ పద్యములో కాగ వీర్యార్టనునియందు సూగ్య త్వారోపణము చేసీ 

అేదాధ్యవసాయము-గా చెప్పంబడియున్నది.--అటు అ == అశ్షే-పరఅవనిభృత్ = 

శతు రాజులయొక్క_ _. వకొళి = శిరస్పులందు అ సుటిత వా కూర్చ (బడిన - పాదు! 

డు = పాదములు గలిగినవాండు - (అని కార్హవీర్యార్థన పరము అటు = ఆ(ప్రకా 

రము - అపర అవనిభృత్ = పడమటి కొండయొక్క_ - మౌళి = శిఖరమందు - ఫఘటిత== 

కార్సంబడిన - పాదుండు = కిరణములు గలిగినవాండు - (అని సూర్యపరమ్బు చే 

శ్వరుండు = భూమంశలాధిపతి (అని కార్రవీర్యపరము), -వక వాకములకు (ప్రభువైన 

వాండు (అని సూర్య పరము); సహ్నసకరుడు=కా కవీ ర్యార్టునుండు- -(చేయిచేతులవాండు- 

+. వేయికిరణములవాండగు సూర్యుండును) - - రామ=పరశు రామునియొక్క_ = విశిఖ అగ్ని 

.. బాణానలము-లే తేజ; స్ఫురణక్ = = పర్మాక్రమ వ్యా పిన్సి హారింపకొ=[౫హీింపంగా (అని 
కా రవీర్య పరము, రామ = మూ డన = పశిల్షు = గొప్ప జ్వాలలు గలిగిన - అన్ని 

= అగ్ని దేవుండు - 'తేజంస్యురణక = శ్రేసో వ్యా ప్తీని - హరింపకొ = హరింపంగా - 

(అని సూర్య పరము; చరమ అంబు రాళ రిలోనక్షా me (అని కా రృవీర్య 

, పరము) పళ్చి మసము(ద్రములోపల (అని సూర్య పము. ,---ళతు రాజులచేత నమస్క-_ 

పండిన భూనుండలాధిపతి మైనకా ర్తవీ ర్యార్టునుండు పరశురాాముల బాణాన్ని చేత 

'హరింపంబడిన పర్నాక్ర మము గలవాండైే. మృత్యువును పొాందినవిభమున, అస్త నియం దుం 

'షబడిన కిరణములు కలవా. డే మ. (ప్రభు వెనసూర్యుండు అగ్ని చెత తన 

'శేజర్లు పహారింపలబడంగా పశ్చిమ సముద్రములో న _స్తమించె నని తాత్పర్యము. 

ను ఏ. తమి మందేపహులతోడం బోరి యినుం "డంతళ౯ా ఏలి త౯ దేరు న 

|: సమహీభ్ళ గ్గ నణి వెన్య- విత్త పేను. రక్ష్మప్రవా 

12 ఇ 



నాం సారంగధర చ ర్మిత్కము 

హాముగా బోలె ననంగ 6 జిక్కి, యలదె దైత్య శేణి 'కాస్పింపకుం. 

డ ముగు లాయలు వన్నె నాం దన జూడ౯ సంజ కెంజీకటుల్, 

టీక, క సూర్యు (డు. తేపిక = రా[తీియందు, మంబేహులతోడక్షా= 

మంబేహులను రాతుసు లతో - (ఉదయా స్త సమయ కాలములయందు మందేసానామక రా 

క్షసులు సూర్యుని ఎదిరించి పోరి ద్విజోత్స ఎష్తమం(త్రతోయాంజల్మి త్రయముచే మడియు 

దురు, అ స్త్రమహీభృత్ మణి= అస్నాది (శేస్టము(అస్త ను నెడురాజ్య కేస్టుం డనియు). 

మి త్ర (_పేమకొ=నూర్యునియందు (ప్రీతిచేత (న్నేహితునియందు (ప్రీతిచేతననియు). 'సంజ 

కం జీకళటుల్ = సోయంకాలముయొక్క మొట్టి -ఏీంకటులు, 

ఉ, [దోహమె సీత్రిగాం దలంచి దుర్శదు. దై కనుం గాన కాత ప 

త్నీ హరణం బొన రృ నని ee న వీంపంా. జుమోొ 

యాహరిణాంకుం డిట్లు తుము రాయె నటంచును జార-చోరు లు 

త్పాహము మోాణిగా నవుడు 'తారకముల్ నెరెసక్ నభంబున౯.. 

టీక. అహారిణాంకుడు=ఆచంద్రోండు, జేవగురుండు = బృహస్పతి, తుమురు= 

తునుకలు, నభంబునకా = ఆకాశమందు. తౌరకముల్ = నక్షత్రములు. 

శే, నల్ల పజమై సరగ దండు వెళ్లం దలంచి 

"రాజు వెయించువెలిగుడారం బనంగం ఇ 

వోంచెం బాండివు వాచి; దోడ్లోన యందు. 

గువలయదళమ్ము లప్ప్వుడు శూచి యయుః ౧౬౮ 

టీక, నల్ల ల్! ఇృజొ=-వీకటి యనుజనులమో6ద, రాజు= దంద్రుడు-ందు. 

(పొచికా= తూర్పుదిక్కున, పాండీమ= వెల్లన, కువలయ దళములు = కలువ రేకోలు-కలు. 

వల'నెడు దండులు, కూచి ee విక సీంచెను (యుద్ధవాద్యములను అ 

దొడంగినవి). : 

క. కలువలు కిలకిల నవెకా, 

దొలివముల “సలయుటి యవలి తు 9 నాంఫు కదం Pe 

బులు' ౫న యవు జేటావలి a 
గిలిగింత లటంట వానికి౯ సరి చాలకె౯, ౧౬౦. 

టీక, __తుహీనాంకు క రంబులకా స చంద్ర కిరణము లను. ఆవలి = ఎ అవతలను 

న్న టువంటి. ఏటావలిగిలిగింతలు అటంట= 0 కావల నుండి గిలిగింతలు చేయు 

యను సౌమిత, 'వానికీక్ష 'ఉ న ఆకలువలక య... ॥ 



ద్వితీయాశ్వాసము. నాం. 

నీ కరము లొయ్యనం జాంచ్కి యిరుల నెటుల్ చక FE 
గాం దీర్చి లెల్యీ సంఘటిలం గూర్చి 

కడు నయనచకోరికల ముద్దు గావించి, 
చనుజక్క.వల గోళ్ల నెనయ నాని 

కళలు రంజిల్ల ౦౫౭౯ దొలునాండు తనుంగాడి, 
ళ్ ఇ 

rd అ యిటం [బొద్దు |గుంకునప్ప టికి -కేప్ర 
వడి వచ్చి నిలుతు నీ కడల, శేంటికిం జాలు,” 

నని యే/సటన్వు జేసి యవ్వ్యిధమునం 
తే దామరల నిక్కు. నముగం దనకుముదము 

లతీశయిల్లంగ, వే వచ్చి యస్రడె నిల్చ 1 
దమివిటుండు తూర్పుదిక్కు_ లేం గొమిఢావయను 

రీ త్రీ వి తరిముఖంబునను బొట్లు వెట్టినట్లు, ౧౬౨. 
టీక. (ఈ పద్యమున చం్మద్రునియందు విటత్వారోపణ చేసీ అర్థద్వయము కలుగ . జెవ్పీ నాయడు.) కరములు = కిరణములు ఇళరుల నెటుల్ొ = ఇరులనెడు కురులను తెల్ఫిక=| పకాళముత్రోడ, (ఆనిచం దపరము), కరములు=సా 'స్తములన్వు ఇరుల నెటుల్= / వీంకట్లవంటి వెండ్రుకలను, తెల్విక=వి'వేకముతోడ్క (అని విటపరము); నయన= న్నేత్రముల వంటి _ -చకోరికోలక్రా = చకోరపతులను, (అని చంద), నయన చకోరికలకొ = -చ 

కోరి కలవంటి "నేత్రములను (అని విట; చను జక్క_వలక్ = స్తనములవంటి చక్ర వాకము లను గోళ్ళకా ఎనయకా ఆని= దుఃఖములను పొందునట్లు చేసీ (అని చంద్ర, చనుజక్క 
“వలకా = నక వాకములవంటి కుచములను, గోళ్లకా = నఖతేతములను, (అని విట్స్కు కళలు = పోడళభాగమయులు, (అని చంద్రు), కళలు రంజిల్లంగక-=రజఃస్టైనములు (ద్రవిం .చునట్లు (అని విట); తామరల = కొనులములయొక్క__నిక్కు = గర్వమ్సు వమ్లుగక్షైా = 
'నశించునట్లు (అని చంద, తాకా= తాను మరలక =తిరుగ నిక్కు_వము గక =యథా 
కము గా (అని విట; తన కుముదములు = తన (చంద్రుని తేల్లగలువలు (అని. చంద్ర), 'శీనకోకా _ విటులైన తనకు, ముదములు= సంతోషములు, (అని విట.); తమివిటుయ= 
వీటస్వరూపులడైన 'చంద్రుండు తూర్పు = పూర్వదిశయను _ లేం గొమిళవయసు= ఎల 
. జవ్వనముగల - బిత్తరి = సుందరియొక్కు_. : శ 
'చేరిక్కు అెనయంగ నుదయభూభ్ళ త్తటమునం, 
?. జెలివిం బాదల మృగాంకముండలముం జూచ్చి 
mn 

గా 

నన ACE 
ఖో 



న్ా సారంగధర చరితృము, 

గటి E 5 షట్ ని వింటిబోయ 

యట విరహిజాలములను వేటాడం దలం౭చె, ౧౬౩, 

టీక. (ఈ పద్యములో మన్మథునియందు కిరాతత్వ మారోపించ్చి అర్గద్వయము 

వెప్పంబడి యున్నది.) ఉదయ భూభ్ళత్ తటమునకా = పొడుపు గుబ్బలి దరియందు, 

రిక్కు_లు ఎనయంగ(కా = నతు.[త్రములు (పకాశింపంగా, తెలిపికొ పొదలక్ = ధావళ్య 

ముతో లా మృంగాంక మండలముక- = చంద్ర బింబమున్కు (అని మన్మథ 

పరము); రిక్కలు= ఎలుగుబంట్లు 'తెలివికా=వి వేకముచేత, పొదలకా = లతాగృపహము 

అందు, మృగ అంక మండలముక్ = మృగముల గుర్తుల సమూహమును (అని కిరాతపర 

ము); పచ్చని వింటి బోయ= అప్పుడే పచ్చి వెదురు బద్దతో చేసిన విల్లుగల కిగాతునిరూప 

ము గల పచ్చవిల్తుండు, విరహి జాలములకా = వ్ న జన 'సమూసాములను, 

వ. అప్పు డల్ల హల్లకహి తాభిజన జనవల్లభ తల్లజుం శాయల్ల కానల 

దందహ్యామాన మాననుం డగుచు నినిడ రస కునుమ కిసలయ 

విసర కీతల చూతలతికా నికాయ సి కాయ్యంబున నిశాకాంత కాంత 

మణి వేదికా నితాంత కాంత లతాంత శ య్యాంతరంబున మేను 

సేర్చి, పరివారకుల నందణం బనిచి, యకాంతంబున నుక్క-రుండ 

చితాంగీ లతాంగ్నీ దిదృ' మాసద్భృయా తిజాగ రూక భూయాతశ్సుం డె, 

యుపరిప్రదేశ (పనూన వితాన నిర్లళ దనర్లళ మరందోదక బిందు 

ధూళి పాలికలు చందన చర్చలుగా, మరు ద్దోధూయమాన (పాంత 

శారద భూరుహా లాకు న్యజనంబులుగాం, దన్ని వాసం బయ 

త్న నవి కృృత్యంబులు ఫఘటియించుచుండ, నిమ్మ "రును వేసినచం 

దంబున, నందు నంతకంతకు. బరితాపం బగ్గలం బె యావల నీవలం 

బూరలం దొణం?. | ౧౬౮, 

టీక. — అల్ల, , ,జాండు-అల్ల = ఆ - హాల్లక = కలువలకు = హిత = ఇచెలికా( 

డైన చందునియొక్క_ _ అఖిజన = గో(త్రమునందలివాండైన - జనవల్లభ తల్లజుండు = 

రాజ (శేహ్టండు, = రాజరాజన రేంద్రుండు, ఆయల్లక అనల=విర హాగ్నీ చేత _ దందహ్యా 

మాన = మిక్కి.లి తేపింక(బడుచున్న - మానసుండు = హృదయముగలవా(డు,. నివిడ= 

దట్టమైన - రస = మకరందముతోడి '- కుసుమ = పుప్పములయొక్క_యు _ కిసలయక 
చిగుళ్ళయొక్కయు - విసర = సమాహాము చేత _ శీతల = చల్లనెనటువంటి - చూత = 

n 



ద్వితీయాశ్వాసము, ౯3 

మామిడి చెట్లయొక్క యు - లటికా = తీగలయొక్క్యయు- నికాయ = సమాపాముతో 

కూడుకొన్న - నికాయ్యంబునక = గృహమందు _ అనగా పాదరింటియందుు, నిశాకాం 

త్ర కాంత మణి = చంద కాంత మణుల - వేదికకొ=అరుగునందు, నితాంత=మికిి_లి - 

కాంత = మ సోజ్ఞ మైన - లతాంత = చిగుళ్ళరమొక్కు_ - శయ్యా అంతరంబునక్ = 

పొన్న మధ్య, దిదృమా = దూచుటయందు - అసద్భకు = అసమానమైన - అతిజాగ 

రూక = మిక్కి-లి “చులంకువగలిగి నటువంటి - రూకుఅత్రుండె = పరుసమైన నే త్రముగల 

వాండ్రై ఉపరి (ప్రదేశ = మై స్థానమందలి ష్ (ప్రనూన వితాన = పూల మేలుకట్టవలననుం 

అ న చెలికి అ ప = అదు సం మరంద ఉదక బిందు= తేచి 

నందపు6 న కాలా, గ ప... టి గ్ 

కదలింపంబడిన - (పొంత = సమోపమందలి - శారద భూరుహా = ఏడాకుల యనంటి 

వెట్టులయొక్క_ - దళ = ఆకులయొక్క_ - (వజంబులు = సమూహములు వ్యజనంబులు 

గాకా = విసనకజ్ఞలుకా6గా, అయర్న = యత్న్మములేని - శిశిర కృళ్యంబులు = శీతల 

శ్రియలు, నిమ్మకుక = నిమ్మచెట్టునకు అగ్ధలంబు = అధికము. 

క్ర మధుమాసం బంటు, శుకవిక 

మధుపాది మనోజబల సమన్విత వన మే 

యధివాసం బంటు యాై 

విధు. డుదయించె నంట, విరహీ వేయుట యరుబే? ౧౬౫౫. 

ట్రీక._నముధు = చేతే త. పిక = కోయిలలు, మధుప = తు మెదలు, మమోజ 

బల = మన న థసేనతోడ-సనున్వితే = కూడుకొన్న. అధివాసంబు=నివాసము. విభుడు = 

నందుడు, 
. . 

ఊఉ వెట్టగ మందనూరుతము ఏవంణగం దోడన (వాలం బై విరుల్ , 

మిట్టిపడంగ ఏంజె దవ్ ఆం బథికుం డడళొత్తులోనిపోం 

కట్టుల నంచు గాలి గలయప్పుడే తూరువుపాజిం బట్టుక్” 

. న్నట్టిప్రకార మేర్పడ ననంగుండు నించినతూప్రులో యనా. ౧౬౬, 

టీక. _వీండె = ఈరాబె. పథికండు మాగ్గస్థుడు. అడకొళ్తు = పోంకొళ్తు, 

వ వెనుకొని యంతలో మరుండు వెండుక పశ్చైడుతూవు లేర్చి బో 

స్ రున నల యించుపిల్లు గొని [తొ క్కసి- కోటులు (దొక్కు_వాజి_ మైం 
eu 
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గార సారంగధర చరిత్రము, 

బనుపడ చెక్కి నిళ్ళపయి. వా జెడులీలం జెలంగు మంచి తి' 

| య్యసిపద నై ల! ల్ని లికి యట్రటు స నృపాలు డెందము౯, 

టీక, __బోరునకాొ = కీఫ ఘుయముగా, wr బాధ ఇెట్టు నట్టి- -(అల యించు) 

విల్లు = (ఆ 'చెజకుు. ధనుస్సును, "నెండ్రుక ప క్టైడు తూపులు - (ఫువ్వులనుతుజుము 

లో డాల్తురుగానృ ప్రహుబాణములను అని భా. సర్పి = సంధించి. (తొక్క-నిచోటులు 

(తొక్కు లేజివెక = (తొక్క రానిచోట్లు |ద్రొక్కు-చిలుక గుజ్జముమో (ద పనుపడక్షా= 

జితపడునట్లు. తియ్యని పద _నెన వాలు పజిపీ= మధురమైన ముక రంద(ద్రవముగల క 

మీక లనెడు) కత్తులను (పయోగించి. 

వ. అ తిం ద  త్రతిల్లి చిట్టాడిన గుట్టున నెట్టనం దెట్టిగిలం బడి మట్టు ము 

ట్రిసట్టిమరు కశాళి కేజీల నినిరక. శాలి చకోర కానిల రమాసూనుల 

నుద్దేశించి వనుభేశుండు నుపలాప మిపలాపంబుల నిట్లనియె, ౧౬౮, 

టీక, --చిట్టాడిన గుట్టునక = చంచల నాదయముచేత. చనెట్టనకా = మిక్కలి, 

శెట్టగిల౦బడి = దీసతంజెంది, ps కళాళి లేజీలకా= మన నథునియొక్క భయంకర మైన 

గుజ్దములను (చిలుక లను, శిరిరకర= నం దుఃడు- అలి = తు మెదలు - మలయ పవమాన=. 

గందప్రుగొండ గాలి-రమాసూను(డు= మదనుడు. సుప్రలాప = మంచిమాటలచేత _ 

వ్మిపలాపంబులక్ = మిక్కి- లిదుఃఖువచనములచేత ను. 

వీ నీచందమాము, నిన్ జూచినయవుడె మా 

చితాంగి మొక మింత చేసీకొనును, 

రాొచిల్క_లార, మారాక గన్న పుణె మా 

మదిరాశీ నోరూర మాటలాడు, 

నలబేటులార, మి మ్యావీంచినవుడె మా, 

గజయాన తల [గుచ్చి కాంగిలించుం 

దవిం జకోరములార, మిము గాంచినవుడె మా 
కలకంఠి. కన్నుల గప్పుకొనును, 

గీ. దయ గలిగి కూర్చుచుట్టంబు లయితిశేని 
యటకు. మా “ళేంగి తా విరహాోతికా వేగం 

డెలికీ మాపద దృగంధిః దో డెచ్చి నన్ను na ల. 

గూర్చలదరయ్య మిము వేయుకొనెద గాక. "౧౬౯ 

టంట ల. క్ర షా వ్ సక ( య జు అ 
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ద్వితీయా శార్చసను. న్యా 

టీక. వెంగ మింత చేసీకొనును = ముఖమును విక సీంపంజే సికొను ను_ -(ఛం్మద్రుని6 

జూడంగానే సంతోషించు ననియు చంద్రునితో సమానమైనముఖము కలది యనియు 
భా)! సూ పషపూయహారకొ = తీయగా-(చిలుకపలుకులకు సంతోషించు ననియు -చిలుకపలుకుల 

వంటిపలుకులు గల దనియు భాం); తల (గ్రుచ్చి కాగలించుకా = శిరస్సును పొడిచి 

ఆలింగనము చేయును - (అత్ని ేమచేత తల వంచి యాలింగనము చేయు ననియు తుచ్చ 

దలవంటి కురులు గల దనియు ఖా; కన్నుల గప్పుకొనుకా = దయాదృష్టితో చూ 

చును-(చకోరముల నతిపేమతోం జూచుచు ననియు చకోరములవంటి "నేత్రములు కల 

దనియు ఫా; కూర్చు = నెయ్యముగల, 

తే. తనదుపే రై నయిరులు చిందజఅలుసేయు , 

దనుచు న ॥ బట్ట జూచుంగా యాతమంబు ; 

రాజ, నీ ల. గో తపతి వీవు; 

వల దనక మారుతో' గూడి కలప నేల? ౧౭౦, 

టీక..__.తనదు షే ఖు చైన యిరులు = రాహువ్రనకు నామమయిన “తశనుము అను 

“పేరుగల చీశట్టను. తమంబు = 'రాహును, రాజ = ఓ చం(దుండా, నీ పేరివాండకా- 

అనుట చందునికిని భవాపతికిని 'రా జనుపేరు సమానము గనుక, గోతపతివి - అనుట 
ఈ రెజు చంద్రవంశస్థుండు గనుక, 

మనను సనో తజు నింత యేుంచుటకు. గా నాయంషె సీ కజ్బ 1 ర్ 

య్య్నం దోంబుట్టువు లై లైనయబ్బముల స వయ్యా! పూలో మాటగా 

ననయంబుకా గణిగందC జేయుదువు, సీ కట్లూగా యె స్లేని రా 
జునకుం దమ్ములమిా(దం|బేము గలదా సొంపారలగా నెందుల౯ * 

టీక,_-అబ్బ్ద= చంద్రుడ. తోయుట్టువులు = అన్న దమ్ములు (చంద్రుడును కమలము 
లును నీటి. బుట్టినందున ఈమాట. అబ్దములకా =కమలములను, పగల్ మిజ6 గాక = 

దివాఫాగ మతి(క్రమింపంగా - రాత్రి కాయగా - (జ్వేసము లధికము కాయగా iar 

గణిగందకా == “టక్కొ_మాండునట్లు= నశించు నట్టు, సడ టికు రాన (భూపతి 

అనియు), తమ్ముల = తౌమరల-(అనుజుల అనియు), 

శ్రే పాము తనరం గా మనియెడు పలుకు నిజము 
గా మెలంగినరాహున్రు గఅిచి నిన్ను 

. శేమి సేయక పోయె! న దేమి యకట! 

 యాపధీశుండ వీ వాటనో మృగాంక. =. ౧౭౬౫ 

స) 



౯౬ సారంగధర చరిత్రను, 

టీక..__-గాము = గ్రహము - (రాహువు సర్పరూపమయిన (గ్రహము గాన నిట్లు 
ఇప్పుట్ర. ఓషధీ ఈశుండవు = మందుల దొరవు-(చందుడు ఓపభులకు | ప్రభువు), 

చ * సకలుండు కాలకూటస హజని, నుధాకరులే డండు, నిక్క మా 

నొకొ యిది? యంచు నోస్ ప నినుం చెలియంగం గోరి యూ 
రక యటు చేరినంతం దల పాణము దోశకు వచ్చె; లెక 

యక దిగ (మింగ నేని యకటా; యలరాహువు మన్మి_ గాంచునే? 
టీక, -—సకలుడు = కళలుగలవాండు, కాలకూట సహజని ని=(స సముద్రమున) 

హుహు లోకః బుట్టినవాండు, సుధా కరుండు=కిరణములలో ఆమృతముక లవాండు, 

నిక్కము=నిజము. ఓసీ Shee ఓచందుండా. తల పాణము' త్రో(కకో వచ్చెక = 

(రాహువునకు) (పాణాంతము నకు వచ్చెను. మన్కి = (బ్రతుకు, 

టే. ఆవిమలాళ్ళు వ "మధునిశాటమహాబల భేది మొనలో 

కావనుపట్టి వె, మధు నిగాట వుహాబలులందుం గూడి లో 

కావళీ నేయ నీవు విరహో ర్తులమోంద నె చూవుశ "ర్యము౯ 

ఛావజ, యాహభళొహాళియు 'భర్షునిముందథణిం జూప వైతిగా, ౧౭౪౮ 
టీక..__మధు నిశాట మహా బల "భేది = మధువను రాకను సునియొక్క_ అధిక 

బలమును పోంగాట్రినచాయడు. లోక అవను పట్టి= =జగ దకుకుండైన విష్ట్ణువ్రుయొక్క.. కుమా 

రుండవు. మధుని కాట మహాబలులందుకా= వస 55 చంద వాయువులతో. భ భే ర్దుని=ళూలి, 
ర్ న్ ఇ జ వ ని, కరవముండలా[/” ,కకలన భాస్వద్ధి gu 

వలి బాం దోలినతులువ ఏ్న్ఫ, 

మి సె వె. డుమేశీ నెమ్మి క్కు-డు గాల న యుం డెడుముేటి 

గురుని కె స్రానరించుకువుతి ఏవు, 
న మిత్తుంండు వడినంత మెజపీ ఛామంబు ముం 

దుగ నాకమించిన (దోహి బన 

తముల మిగుల బాదములం గారించి శ | = 
యల నింటం గసనివించుఖలుండ ప్వ, 

తే. కటకట వియోగలోకరబు కటకట పడ brn 
ననలశ రముల నేంచకు మనిన.నీన్టు ee చ హాటు + 

a 

hy 



ద్వితీయా శ్వాసము, ౭ 

మానుదువె వీగుణంబు* లౌ నౌను మేన 

మామపోలిక యిది గద మాకుమార.. శ ౧౬౯౫ 

' టీక.--(ఈపద్యమున సీసదరణములలో మన థునికిని చంద్రనికిని అభేధాధ్య 

వసాయముచేనీ యర్థద్వయము కలుగం జెప్పినాండు.) సర = హా 'స్రములయొక్క_ - మండ 

లాగ = జ శ్రీతో _ ఏకకలనకొ = మిక్కిలి హూజుకొనుటచేతను, భాస్యత్ = (పకా 

శించుచున్న, ద్విజావళిక- = (బాహ్మణసమాహామును, . (అని మన్మ.)5 కర మండలా గ= 

కిరణముల నెను కత్తులతో, ద్విజావలిక = చక వాక సమూహమును (అని చంద; (నె 

మిక = నెనులిని. ఎక్కు_డు= వాహనము.) "నెమ్మి, .. మేటి=మయూరచావానుండగు కుమా 

రస్వామియొక కు_-గురునికికా=తండిస్హా వావశిపునికి, (అని మన్న); నెమ్మికా = పేనుతో, ఎ 

శ్రుడుకాయకా= అధికునింగా మేటి గురునికి క= శేస్థులైోన బృహ సతికి, (అని చంద్ర); 

మిత్తుండు = సూర్యుండు, మెజిసీ = వెలువడి ధావమంబుకా = ఇంటిని (అనయా 

ఇల్లాండను ఆవేశించి, (అని మన న) ధథానుంబుక = “తేజస్సును, (అని చంద్ర. .)5 తమ్ము 

లక = తామరలతో, ఛాదమ్మలక = = పాదుకొనునట్టి బాణములతో, కారించి = (వియా 

గులను) బాధించి అల వింటక = ఆ చచెజకు వింటిచేత్క (అని మన్మ or తమ్ములక == తా 

'మరలన్వు పాదములక = కీరణములచేత _ క్యారించి' = నశింపండే పే; (ఆనుజాలను " కాళ్ల 

త్రో తన్ని యనియు), అలవింటకా సన 4 | (అని చంద్ర); కటకటప డకా= 

సంతాపపడలా., ననల శరములకా = = ఫుష్పచాణములచేత. మ్లాకమార = లకీ దేవిక 

మారుండెన మన నృథుండా. 

ఉ. ఏం ఖరన్ఫ ల తి. జూపం దగ వే విరహో ర్తుల మె య 

త్వుంఖశో కేకు చాపములు ప పూ నిటు శేటకి - సాము సేసె డ 

ల్కం ఖల మూ శరీర మని శాన కనంగ! స 7 మా 

ద్యం ఖలు ధర్మ సాధన మ టన్నది విన్నది లేదొ -యొన్నండుక్ * 

టీక. విక = వినుము. ఖరవృత్తికా = (క్రూరవ్యాపారమును. ధురంధరత్ == 

సమగ్ధములయిన - శర ఇతుణాపములు = బాణములను చెజకువింటిని. అల్క-క ఖల 

ము జికా = కోపముచెత దేహము నశించును. కరీరవ్ == దేహము ఆద్యం = మొట్ట 

మొదటి, ధర్మసాధనమ్ డా ధర్మ ముచేయుటకు ఉపక రణము, ఖలు = గదా. . 

న మలయపనమాన చాలకుల్ మందులు గద, 

యమృతకరుండవు గద నీను కమలనై See అనే 

యకట యిటు లయ్యు.. 'బెంవు సేయంగం దగునె. 

యంగజ వ్యాధులను వూన్నకం గరంబు! -. ౧౭౭. 

13 



శారా సారంగధర చరిత్రము 

టీక, మందులు = మెల్లనివి, అవృతక రుండవు = సుధాకిరణములు కలవాడవు 

,(అమృతహా_స్తము కలవాడవు అనియు). అంగజవ్యాధులను = మదనజాడ్యములను, 

(శరీరజన్య మైన జాడ్యముల ననియు) మాన్నకక = పోంగొట్రక 

నం (వతమా యిటు లేచ మధు 

వతమా? సీ కుచితమా విరాళిం బకునా 
రుత మాలింప నయో! చా 

రుతమూమోదయుతవమూా పు. ౧౭౮ 

టీక,_ముధువ్రతేమా = ఓతు మైదా, చారుకమ= =మిక్కి_. లిను మోజ్ఞమై - ఆమోద 
యుతమా = పరిమళ ముతో? గూడుకొన్న దానిసంబు ద్ధి. | 

(ప౦0చచామర ము, .) 

బ్రొహో రు మాకం జల్ల గాలం జూడు డోసమోరకం 

జహరులార, హు శంబరారిం గూడి, 

గొహారు సేయ నేల సా౭కు౯ జలంబునం ? భుజం 

గపహారుపాద మాన మోరు “కొక లింకం జేసిన. ౧౭౫౯. | 

టీక,._జోపహారు = నమస్కారము. ఓ సమీర కంజహారులార = ఓ మారుత 
చందులా రా. మంటమారి శంబ రారిక = చండకోపీ మైన మన్మథునితో, నొహారు = ఉప '' 

(ద్రవము. భుజంగహారు పాద మాన = సర్పహారములుగల సాంబశివుని పాదము తోడు; 
ఆనా వాయువునక్ను చందునకును సర్బములు నిరోధములు చేయునవి గనుక “భుజం ' 

గహారు అనుచోట సాఖ్మిపాయనవి కేస్య మనియు, చంద్రునికి సర్బ్పరూపుండయిన రా 
హువు విరోధి యనియు, నెఖుంగవలయు. 

చ, పలుముజు పచ్చ'రాచలువబండల (వాలుచుం, చారిజాతమం 
జులలవలీసనికుంజముల నోలుచు, విన్నదిం 'దేలుచు౯, నురల్ 

నెలకొని కంటికిన్ నిదుర లేక చరించుచు నుండు కెల్ల నీ 
కళలు భుజింపంగా 'నయినకాశకుం గాక నుమో నుధాకరా. ౧౮౦. | 

టీక సురల = దేవతలు (కర). పారిజాత = పా"రిజాతవృ కుములయొక్కో.-. ... 

మంజుల=మ నసూజ్జమైన = లవలీ నికంజములకా = తీ6గ పొదరింద్దయందు, విన్న దికొ = 2 
eh 
171 ఆకాశగంగయందు. కంటికికా నిదుర లేక _ (చేవతలు న్నిద్రలేనివా రనియు భా 

చ, గరళవుముద్ద డిన్నకటికంతుఃడు నీకళ దాల్సయగా నిశా 

కర్మ జడగట్టి, మోద హమగాంగజలంబుల నందు నించి మే 

ళ్ 



ద్వితీయాశ్యాస వము డా 

వొరయలో నుండ. జేసె స నటు లుండియుం, దా సగ  మయ్యె!హ నుధా 

కరు లి యెన నిక్ "వెడల. [గాయల గనేమిటి ae Poe 

టీక. _హీమ గాంగ జలంబులకొ = చల్లని గం గోదకములను. సగ మమ్యుక- 

మిక్కి- లీ కృశిం చెను న్స్ (అర్ధ నారీశ్వరుం డనియు భా, (శకాయంగలనేల ఆ (కక్క చే సెల, 

హ్, చిడిముడిపాటునళ జెబికుసింగిణిం బూని, మధ్యువియత్వ మే 

ర్పడ, వడిలాన్ర లున్న హరి పెని జినుక్కు-న చెక్కి, యుక్కున౯ 

 వెడలెడు చందు. జూచి, తమి నేం డిదె గోవధ మాచరిందు పూ 

పడర.గ నీవు వచ్చితుర కౌదువు పాంథులకు౯ మనోభనా.. ౧౮౨. 
టీత.__ చిడియుడిపాటునకా = తొందరపాటుచేత, చెఅుకు సీంగిణీకా = ఇతుధ 

నుస్సును ((వ్రీయమెన వింటిని అనియు); మధు(వ్రీయత్వము = వసంతునియందు (పేమ 

(అని మన్యం - సారాయియందు (పేమ (అని తురకపరము.); వడి లావు-లు ఉన్న. 

హర్షివెక = వేగమైన "జక్కొ_లు గల చిలుక (గజ్జనము) మోంద (అని మన.) - మిక్కి_లి 
వేగమైన గుజ్జముమోంద (అని తురుమ్మ..); ఉఊక్కు_నకా=చేవచేత, 'తమికా = పేమచేత, 
గోవధము - గో = భూమియొక్క. (అనలా భూమిలోనివారియొక్క) = వధము == 

. మారణమున్సు (అని మన్య, గోవధము = ఆవును చంపుట (అని తురక); , (మదనుడు 

తనసఖుని చంద్రుని. యుద్దమునకు తరలుచుంజూచును, తురక పండువుర్యా్రిని "చరద్రద 

గ్శునము చేసి గోవాత్యం గావించును). ప్రూ(ప్రు = ఫూనికః 

వ, అని యనేక్ర పకారంబుల ల ల యుపాలంభం బాన 

రించి, మందర గిరియునుం బోలె వనరాశిమధ్యంబున మరు న్నిశాచ 

రకర (భమితుం డె, లోభియునుం బోలె నతనుదుష్ట మార్ల్షణగణ 

కుభితుం డై, పద్థాకరంబునుంబో లె వుధుపరాజితనువును పాళి మె, 

_ విరాళం దూలి ప సమయంబున, మ . ౧౮౩. 

టీక, *--అవ్విశ్వంభ రాజంభారి = ఆభూమిం(ద్రురిడు. ఊషాలంభంబు = నిందను, 

. వనరాశిమధ్యంబునకా = అడవినడుమను (అని రాజ, )-సము[ద్రమధ్యంబున (అని, మందర. వ 

_ మరుత్ నికాచర కర (భమితుండు = వాయువు చేతను చంద కిరణముల చేతను భక 

'పడినవాండు (అని రాజ.)-బేవ దానవుల చేతులచేతీ తణవంబడినది (అని మందర)? అతను 
' దుస్ట్రమాగ్గణ గణ తుఖభితుండు = మన్మథుని హ్రరములైన బాణ సమాహములచేత దుఃఖ 
వ nen (అని రాజ )-పలువురు చెడుయాచకోల ' “సమాహాము చేత దుఃఖ పట్ల 

డిన వాడు (అని లోభి); మధుపరాజిత సుమనః పాళి = మకరందముచేత జయ్యి + 
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బడిన (అనలా అధికముగా మకరందము గలిగిన) పుస్ప'సమూసనసాముగల వాడు (అని 

రాజ)-కు నైదలచేత (ప్రకాశించుచున్న ప్రూలమొ త్రయ కలిగినటువంటి (అని పద్దా.) 

చ. ఇను డుదయా।ది నండగొన్తి యిప్పుడె సంజను (ముచ్చిలంబడ౯ 

బనిచి రయంబ తా వినుకం (యాజ్యుఖ పార్భ (ము లేర్చి చ దాడి దా 

నానరిచ నోటమిం బయట నుండక పొ బని వేగం దెల్పవ 

చ్చినగతి వేగుచుక్క పొడిచ౯, జనె క! బశ్సిమా దికి౯, 

టీక,--ఇనుండు = సూర్యడు, అండ=ఆసరా. సంజను= సంధ్యను (నూర్య,.)- 

సంధ్యయందు (ప్రభుం) (ముచ్చిలంబడక = అపపారించుటకు. (పొజ్బుఖపార్ళ వ్రములు = 

తూర్పు తొలిభాగముయొక్క_ (పక్కలు, ఏర్చి = ఎండకాయునట్టుచేసి (అని నూర్య.)- 

దహించి - (అని (ప్రభు) డాడి = దండయాత్రను ఒనరిచెక = చేసెను ఓటమికా =. 

అపజయము చేత (ఆపజితంండ వై యనుట). బయటక = వెలుపలను (ఆకాశమున), వేగు. 

చుక్క = శుకుండు. రాజు = వచందుండు శత్రు రాజ్ఞా (అని (ప్రభు, 

మ. ఇను. డనాముండు (సేవ సారసవనం వీజేర్చ్పలాం జొచ్చి, మిం 

చినసంభఛ్వ్యారుచి రక భారలు (పవర్షి పంగ విటం గరం | 

'బను వంద న్నిగిడించువో సమయవాయవ్యాశ్రు) ముద్యృత్తినె. 

క్కొ_న నూరీచనిశాచరుం డన మృగాంకుం డంబురాశిం బడె౯, '' 

టీక. ఇనుండకా = సూర్యుండ నెడు. సారసవనంబు = పర్తాటవిని (అని. 

సూర్య) సార = (గేస్టవె పున సవనంబు=(నీక్వామిత్తుని) యజ్ఞమును న! రామ... 

సంధ్యా రుచి ర క్షధారలు= సంధ్యాకాలము నకు 'సంబధమెన ఆెట్టనికాంతులు (నెత్తురు 

వానలు ననియు, వింటక£౯ = ఆకాశమందు (భనుస్సునందు. కన = కిరణమును (వహ. 

స్వమును). సమయ = ఉదయకాలమందలి - వాయవ్యా(న్హ్రము = బాణమువంటివాయు వ 

వును-(నూర్య.); సమయకా = నశింపంజేయుటకు-వాయవ్యా స్త్రము = వాయవ్యా స్త్ర 

మను బామును-ఉద్వ్భ త్తిక =మిక్కి లియాద్ధత్యము చెత - నిశాచరుండు = రాతుసుండు-. 

(రాము); నృణాం చంద్రుడు, త = సముద్రములో, అనయా, శ్రీరాములు 

వాయ వ్యా(స్ర్రము (ప్రయోగింపంగా మారీచుం డనురాకుసుండు సముద్రములో పడినట్లు, a 

నూర్యు(డు వాయువును (పకా శింపC జేయంగా "నే స డో స్వమిం చెను, స్ 

త్తే ప దెసల er సె 

నింశె సద్దణ' తేజముల్ , పంకజూత 

మటు విజృంభించే, గువలయం బట్రిటు వడెె 

నట్టు లగుం గా యరాజకం. చైన యుడు. ౧౮౭౬ 

ళ్ 



ద్వితీయాశ్వాసము. I ౧౦౧ 

క ఎనన 
టీక, -ద్విజకులమ్మల కగూంకలు = పక్షీ 'సమాపాముల ధ్వనులు _ (బ్రాహ్మణ లభ Mm 

మయాూపాముల వేదపొఠములు, సత్ గణ "తేజముల్ = నక్షత్ర సమూహముల వెలుగులు = 

సత్వరుష సమూసాముల మహిమలు, పంక జాతను = కమలము _ సాపసమూహము, 

_ క్రవలయంబుజక లువ - భూమండలము, అరాజకంబు = చం[దుండు చేనిది _ రాజు చేనిది, 

. చ. కొలందిగం జ కె రవ చకోర సరోజదళంబుల౯ జలం 

| బలవడం గూర్చ పప్ప. గలయట్రయినుం డలచందవమూవు క 

ర లి. గర మిచ్చి ఫ్రుచ్చుకొనుమిత్తుండు చీకటు అలు సతు 

ప గన నయ్యె. బతంగుండు (పాజ్ముఖంబునక ౧౮౭. 

ఎ టీక. చక్ర చశ్రవాక పతులయొుక్క_యు - సరోజ= తామరలయొక్కయు-ద 
,..ళంబులక= సమూహములను, జలంబు = ఉదకమును (చలంబు = 'ద్వేపమును), కూర్చకా 

' విష్టకొ=సంకుచిక విక సీతములను చేయుటకు, ఇనుండు == సూరుర్యడు ((ప్రభు వనియు), 

' అర్మిలిక =(పేమచేత్స కరము=కిరణము (కప్పము అని. (ప్రభు), మిత్తు)డు=నూర్యు(డు 
.(శ్నేహికుడు అని ప్రభు, -ఏంకటులు = అంధ కారములను (ఆజ్ఞానములను, నీరు గా న 

(లయ = నీళ్లు అగునట్లు-గా6 (శ్రమ వెట్టు, విభావసు డుజనూర్యుండు న. పతం 

 నయంమాయ్యతు, ప్రాస్యాఖిందునకా = తూర్చుదిశయందు, 

సవ అయ్యెడం గాల “చితకృత్యంబుల సిరి రించి సవుస్త చమూ సమూ 

హా సమేతుం a నరసాలవఫురుహూతుండు గదలి నిజరాజధాని. 

'జేరం జనుదెంచి నగరు (పవేశించుసమయంబున, ౧౮౮, 
... టీక--నరపాలపురుహూతుండు = రాజేంద్రుండు. 

సే శృంగారము లెసంగ బంగారవుమెజుంగుం 
బోండ్లు కురుంజుల మె గొండి సలుపు, 

వ స SS బుణ్యాంగ నల్ (గ్రందు. 

న! ఫాల ముత్యాల సస జలం 

ఎ జెలరేతి మణిసాధముల మూలి యవరోధ 

pi కామినుల్ సోర ణఇగండ్ల( జూడ, 

నాద్యశ ఘాపణనముల హృద్య భఖ"పుణముల 

. నందిమాగధులు. చె ల్వంది పొగడ, 

శ 
Was 
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సు. గడలవపెజులరొద లిరుగడలం జెలగ,. 

“దొరల నందజు మన్న నల్ దొరల ననిచి, 

వడి నిగుడం బేజిం గొల్వు చావడిని డిగ్రీ, 

యరిగా నత్తజి మహిభ_ర్ష యరి7 లె త ౧౮౯ 

టీక. బంగారపు మొుబుంగుంబోండ్లు=ప పనిండేవన్నై గల క్ర్రీలు, కురు(జాలక్షా= 

కోటకొములమా (ద, గొండ్లి = క్రీడ, ఫుణ్యాంగనల్ = ముత్తైదువులు, (కందుగాకా = 

సత. నేసకా=అకుతలను, అవరోధకామినుల్ = అంతఃపుర శ్రీలు, సోరణగంద్ధక్షా= 

గవాతులగుండ్క గడల పౌంజుల రొదలు=జ ఈం: కుల దండుల యొక్క ధ ధ్వనులు అరి"గెల్సు 

ఎత్తక = బిరుదులు పట్టంగా, 

= అటుల నంతఃవురంబున కరిగి విభుండు 

కొలువుసింగారము సడల్సీ కొందణు నుడి 

గంప్రుణసంభ స్తనుల - జలకంబుం బట్టుం న 

డనుచు నానతి యీ నంత నతిరయమున. త? 
సీ. రమణ నిల్సె మనోహరమణిపీ$ యెకర్తు, 

తల యం న్లీలకుంతల యొకర్పు, 
అటకలి యిడె లెస్స యట కలికి యొకర్పు, 

జలజగంథి యొక రు జలక నూర్చెం, 

దడి యొతె నొక్క-ఫుత్కడిభామ్మ నృపతికిం, 

'జెలువెచలువ లిచ్చెం చెలువ యొకతె 

పిక జౌ విరు లొక్క_సిక తాముయనితంబ, 

వెలంికస్తురి నొక్క_ 'వెలంది యలంటె, 

తే, ధూప మొనరించె నొక్క_ విథాపమాస్య, 
తిలక మునయాశ్చె భామినీతిలక మొక తె, 
మించు(దొడవులు డొడిగను మించుంబోణి, |] 

భోజనము వెళ్తే నొక్కయంభోజనయన, . ౧౯౧. 

టీక, అత్ = నల్లనికరులుగల క్రీ. అటకలి =, జిడ్డుపోయగాట్టువస్తువును, | 
పుత్తడి = బంగారు, చెలువు = అండము” 'చలువలు = : చలువవ( న్ర్రమయు' లు నీకతామయ.. 

లొ 



ద్వితీయాశ్వాసము. ౧౦౨౩ 

నితంబ = ఇసుక దిబ్బలవంటి పిజుందులుగల్న క్రీ, వెలంది = (ేస్టమెన నిను ఉమమా 
ఆస్య = చందునికి సమాన మెన ముఖముగల - 

క, ఈరీతి శిరముమజ్ఞ న 

5 త్ర 

మారోగణ మయి మణీమయనవుంచాదుక లొ 

య్య్యారముగ మెట్టి; యుడిగవు 

సరజముఖ కేలు వట్టి నృఫుం డిం పెసయగ౯. ౧౯౨, 

టీక. మజ్జనము = స్నానము. ఆరోగణము = భోజనము, 

క, సోగలగు వెండిజేకుల 

“లాగున చెలనాకు మడిచి లలన యొసుగకొ, 

బాగాలు వేసికొని, తన 

చాగా లున్న ట్లిమేడపజ్జకు నేలల. ౧౯౩. 
టీక, లలన = (శ్రీ. బాగాలు = తాంబూలము. తనవాగాలు = తనభావాన 

యాలు, పజ్జకుకొ = "సమీపమునకు, 

చే, వదగుచోం డొంటిచందాన నించు కన 

మెలయగుచెలిక త్రియలయలబలము లేక, 

(పాణవల్ల ఛపాలకున గాన రాక; 

విన్ననై యున్న యాసౌధవపిథిం జూచి, ౧౯౪ 

క, చవాలికమెబుంగుజూవు చి | 

- వాళిగ నొనరించి యెపుడు వడిం చేయును చా 
నాలింగన 3 మేమో*€ యినవు 

దాలిం గన మనుచు నృపతి వ్యాకులమతి యొ. ౧౯౫. 

టీక. నివాళి = హారతి, 

క, అరుబెంచి, యలిగి యుండెడి. 
 యరు బెంచి, మదిన్ వితాకు ౫ తపాతవాతోం 
 దరియంగ నరిగి శాతో ' 
. దరియంగం బస్రుడు గాంచి దయ దయివాజిల ౧౯౬ 



సారంగధర చర్మిత్సము గలరు 

- టీక.--వితాకుండై = నిశ్చేష్టితుండై. తహాతవాతోకా = తమకముతో. దం 
యంగకా = సమీపమునకు. శాతోదరి = సన్నని కడుపుగల యాచ్చితాంగియొక్క. 
దయిచాజుకె = వరి లగా. 

థం 

తే. హంసతూలికాతల్స మం తల్పమే ల (| , 

తాంగి, కడం (దోచి చేల బడంగ నేల క్ 

“వెలగఅిన్స సేయు వెలచేలములు గలుగ 

(ల నూన మగుమైల నమ్మేన నూన నేల? 

జి ల్లేడుదూది శయ్య, అంత _ అల్బ మే. వెల 

తెల్లని, చేలములు = -వీరలు, ఉోనము = 

bree తల్చ్పము = 

కణవు సేయు = వెలలేని. వల = వెల్ల = 

తక్కు_వ. ఊోననేల = ధరించుట యొందులకు, 

ఆ. కప్వురవుక౯ వి డెంబు రకుతుకంబున. శ చెల? వాసనల్ 

చివ్పిలుకుంకువుంబు మయి లేప -మొనర్పవ "దేవి ౪ చీశటుల్ 

౫ప్పుడుకీలుకో ప్పొఆపుగా సవరింప వ బేటి కిప్పుః డో 
యొప్పులకుప్ప్క, ని వనవీగియుం జెడి కారణ మేమి తెల్పవే, 

టీక. కతు కంబునకా=సంతీోోపముచేత, చిప్పిలు= వెళ్లం గ్రక్కు_ నట్టి, మయికా=. 

౧౯౮, 

పహూనుందు. ఒజుఫుగాక = అందముగా, చే 

నీ ఇం సెననీపాట శెన గా దటంచునో 
యెలనాగ వీణ వాయింప వేల * 

సీరీతి మాటలు నేర దటంచునో 

కలకంఠి చిలుకతో. బలుక వేల? 

తళుకాత్తు సీదుచెక్కు_లం బోల నంచునో 

శుక వాణే యద్దముల్ చూడ వేల * 

యరయునీపాలిండ కుద్ది రా వంచునో 

యలివేణి పూబంతు లంట వెల * 

తే కడు నొయారంబు లె ననీనడలకరణి 

నడువ నెజుంగ. వంచున్లో నంటుతోడ | మ టి అ 
నా 

క్రీ a 



Ey aE 

+ద్వితియాశ్యాసము, ౧0% 

' నంచబోదల నడిపించి పెంచ చేల 
మోద ముప్పొంగి చి తొంగి మోవానాంగి? . Hee 
టీక.ఎన = సాటి. చెక్కు_లకా = వెక్కి_ళ్లను, నంటుతోడక్షా = న్నేనా ॥ సనో అంచబోదలకొ వ = హాంసవీల్లలను, 

॥ 

శ్రే పోతుటిల న్ నం బొలయంగ రాజు నా 

_ యానం జేసి మందయాన నిన్ను; 
నెవ్వ రగ్గు సేసి శెత్రీగింపవే. మది 
నళుక వలదు, నీకు నలుక వలదు. ౨౦౦. 

టీక. ఆన = ఆజ్ఞ, అళుక అ = భయమే, అలుక = కోపము, 
“నీ తరుణి, మహా పసాదం బని నీమాట 

కీ 

మంతురుల్ శిరసా వహింత్రు "రెఫుడు, 
రమణ నాచాంధవరాజవహాంసాళి సీ 

యడుసల శేవేళ మడుంప లొత్తు, 
నండజవరయాన, యవని నీచ్చేరు చ 

వ్పీనం బాటుపా మైనం బెగడి నిలుచు 
గమలపాణి యొకింత గదిసి ని నొ్నొకనా(డు 

నట నిక్కి. మాడ (బహయును 'వెబిచ్చు, 
“తే నింత చన విచ్చి యరమర యింత లేక 

నిన్ను నత్యాదరమున మన్నింప లేచె? 
,-*“ మగువ నేనన కున్న నీవున *సెజుగటచె ? 

నికు నేమిటం గాద వయ్యె నేండు సెపుమ, “లల 
టీక..__మేహా ప్రసాదంబు==అతిశయాను వాము, మహో (పసాదం బని శిరసా 

'వహీంతురు. బేవతాని ర్యాల్యాదిని శిరమున. దాల్చి నట్ల నట్లు అని ల నాబాంధవ రాజ వాంస 
ఆళి. ='నాబంధువు లెన రాజ ఢేన్థు లసమానాము, మడు౭గులాత్తుక్రా= =మడించినవ్యస్త్రములను 
నొవ్వకుండ ఒత్తును - హంసలు గమనము "నేర్చుకొనుటకై అడుగులను గొలుచు నని ఖా, 
కండజ వర యాన = (శేష్టమెన హంసయొక్క._ నడకగల చ్మితాంగ్సీ అవనిక్షా = భూమి మరదు అండజవరుని అసం గా గరుత్తంతుని పేవ్కానినవో పాము నిలిచినట్లు అని ధ్వని, 
: 14 శ్ర న i నే / (| 



కమల పాతి = తొమరవంటి చేతులు గలద్మితాంగీ (మహాలక్ష్మీ ఈకనియు' భౌ.) 

క, వలప్ర మిం చెలియ కూర 

యలిగితొ ? నిను దక్క. వేజె యతివలవొందుల్ 

కల నైన నెణు దీనికి ' . 

తలిరు౯ావిలుండ సాఖీ తామరసావ్.. న. 

తరుణి, నీనూంగారుసరి యెందు లె దని 

డగ్గజి పాము బటంగవచ్చు ) 
౧ లు 

వనిత, నీముఖకాంతి 3న యెందు లే దని 

Sia 

గంటకో ద్విజ రాజు నంటవచ్చు; 

నింతి, నీకౌనుతో నీ జెందు లే దని 

మెదురుగా హరికి చే యె తేవచ్చు; 

నువిద, సీకోనుదోయిసవ సెందు లే జి 

ధాత్రి దముల వైచి దాటవచ్చు; 
కే నతివ, నీకనుబావుల కపతి యటంచు 

నెట్టధర్నంబు పె నాన యిడలణగ వచ్చు 
4 య అని ఇద ౨ 9 

భ| దగజయాన, వలరాజుపాద మానం ౨౦౩ | 

టీక, __పాము( బట్టంగ వచ్చుకా = పామును పట్టుకొని (ప్రమాణము శు 

- వచ్చును = (నూలారు సర్పసమ మనుట్కు గాంటక = “కొంకక, ద్విజరాజుక్ =. 

(నావం కుని (చంద్రుని అనియు) - ((జ్రావ్మాణుని ముట్టుకొని (ప్రమాణము చేయుట. 
లోక్ష ప్రసిద్ధము - ముఖము చంద్రతుల్య మనుట్స, హరికిక్. = విష్ణునికి (సింవాయునకు. 
ననియు), "(వారిసామీ యని (ప్రమాణము. చేయుటయు నడుము సింహమునడుము వంటి. 
దనియు భా సవతు = సమానము, 'తమ్ములక =' సహోదరులను (తామరలను అనియ్సు 
(శిశువులను. చాంటి (శ్రమాణకునేయుట (ప్రసిద్ధము-కన్నులు తోమరల వంటి వనియు భ్ లః 

భర రృంబుసేకొడాప్రుణ్యమ్ముపేనీ (వింట్లిపై అనియు) = (కనుబొమలు వింటివంటి. వని, ఛా వ. 

కః ఉప్ప నైనట్టిచ క్కె-.రలప్ప. లీజ? | 

వేందువగ గల యవమ్మాతంచ్రుంజెలము. ఊయమనయు!. 

r 



ద్వితీయాశ్వాసము, ౧౦౭ 

ప్రుల్ల నుండెడి లే నెకరుళ్లు సరియె * 

వనిత కడుం దియ్య నౌసీదువా తెజకును ౨౦౪, 
టీక, వా తెజికుకా = అధరమునకు, ఉప్ప చనెనట్లి = నొప్పు, చేంయవగ=ముంచు 

కొన్ను క్రమము, పుల్ల క = పుడక యంద్యూ క కా చ్నితౌాంగి మోవిమందణ దుర 

భమ్యము లుప్పని వనియు, అమృత పుంజెలమ చేయ అనియు, తే" తె స్టైలు పులంపు-గా 

నుండు ననియు, భావము, 

క, మతిసమ్మోహ మొనర్చుట,!నతిమభురిమ సార జిలుక నరిలంచుట్కనో 
లతకూన, నిదుమోవిక్షిం | (బతి బింబము కాక లేదు (పతిబింబ మలక్, 

i టీక. ఇందు బింబఫల థర యులు శ్లేషచేత మోవియందు:. జెప్పంబడీనవిి 'సరి( 
జూచుకి నవలయును..మతికొ == మనను నక్కు సమ్మోాహా మెొనర్చుటక =. మిక్కిలి వ 

లస్పుంగొలుప్రుట చేతను (సమోహ మనగా కడు మాూథఢతయు - బింబము మాథత గబ్రీం 

చును (5 సద్యో బడ్ హరం బిమ్బం, సద్యో ః బుద్ధికరీ వచా), ఆచిమధురిమక మిక్కి లి 

తీఫుచేతను, సారికా - పలునూయణు, చిలుకక్షా= బిలుకటచేతను (శుకమును అని బింబపర 

ము), అలరించుటకా= 'సంతోపపటు చుటచేతను, ఓ లత కకూన=తీ (“వంటి పిల్లా చిత్రాంగీ 

(లేందీగా అనియు) నీదు మోవికి. (బతి = నీయధరమునకు సౌటి. బింబమె కాక = 

దొండపండు తప్పు ఇలక్ = భూమియందు: పచిలింబయు=ఇతరవస్తువు, లేదు, 

సీ అతివ, నీమోవి ముద్దాడ గట్టినం జూలు, 

న దిన్యామృతంబు సిద్ధించినటుల, 

క త్ య్యలీ, నంట... దియ్య( గట్రినం జూలు 

దుర్తాధిపత్యంబు దొరకినటుల, 

. ముదిత, నీమొలనూలు ముట్టం గల్లినం జూలు 

“భూలోక మంతయు నేలినటుళ, 
యల వేతి, ఏనీవి యంటం గల్టినం జూలు 

... _నలమూలధనము నా కళ నటుల, 
న్ 'యుంతమాతము 3 సేయ వే 'యిందువదన, 

తాళం జూల వునోజూగన్ని.. దలిరుంజోణి, 

మనవి చేకొను మిక వైన మందయాన, 
"మీల. దయం జూడచే: నన్ను లోలనయనశీ - ౧.౧” బంక, 

|. 
9 
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౧౦౮ సారంగధర చరిత్రము 

క,.-ఇట తెద్దపాదయులయంద్యు వరసశ్యా మోవికి అమృతము, పౌలింద్లక్ష 
దుర్దములు, నితంబమునకు oe పోంకముడికి ము లైెయు సాటి యని ధ్వని. తనకు 

'దేవత్వము, దుర్చము వె వెదొగతనము- (దుర్దయనం చార్వతిగావున) శివత్వము, చకవ ర్రిత్వము, 

కు బేవై శ్వర్యమును వచ్చి నట్లు, అనియు భా, నీవి = ఫో(కముడి (మూలధన మనియు, ) 

క, కుటిలాలక, నీగుబ్బలు! బటువు లయి మొగాని 3గయు, బంగరునిగ్గుల్ 

ఫొటవురిలుం, బుట్టచం డ్లై | నటు గా దే నింత పట్టి త ఇ 

"లే. మదవతీవుణి, రాలతో మాట లాడుం 

గదవె నీనటువమెబుంగు గబ్బి కులుకు 

టిబుకు సిబ్బెపు గుబ్బ పాలిండ్లు దెలియ, 

వీవ్ర మా టీడ కుంజెడి చేమి చెపువు, ' ౨౦౮ 

టీక. కుచములు రాలను నిందించును - అనంగా - రాలవలె కఠినము లని PI 

శా.ఏము, పల్క-న్ర మోహనాంగి ? యిటు లేలే యల్క_ చ్మితాంగి? ని 

'న్నే మంటిం గలకంతి ? నావలనం ద చ్చేమే యొయారీ? యో! 
అ నామోందం దయ లే దంజే చలి? ననున నృన్నింప'పె కోమురీ. ” 

సీమాటల్ జవదాంట కుందు గదవే సేజప క్రేమణా. ౨౦౯, 

క, ఇంత్కీ మదనునిపట్టవు ! దంతీ, యొసపరి మిటారి తండములో మే 
ల్పంతీ యేమే ? రతిపూ!బంతీ, దయం జూచి నన్ను |బతికింపలదే ! 

క,--దంతీ== ఏను. గా, ఒనపరి మిటారి. తండములోకో = రూపవతు-లెన ఎమ్మె 

క త్తియల సమాహములో, 
ప్క౮అన్ః బహు పకారంబుల. _బార్థంచి, i ౨౧౧౯ 

క,ఏ మనిన విననియగ్ధజ ! గామినియలు కార్చ దరము గామిని నృపతి" గ 

(గ్రామణి సాంగిల్నియమొ క్కెంను.!గాముకులకు నెగ్లు సిష్టలలవే యెందు౯! 
కః ఆ నతిం గైకొని యాతని | యానతి మిజనిది వోలె నత్తజిం జిత్తం.. 

బూనినక పటము నెజపం[బూనినదై యాగయాళి బూమెలుమెజయక్, స . 

స = నమస్కారమును. “ఆనటి == స. "ఊనిన = ఆవహించిన, 1 

్శ రక వనినాళ్లు వాఢక, స వెడంయార్వు. నిగిడి మెల్ల నె క"రాంబుజ ర 

i me : న. 



య్యుడ నూందిలేచి , బడిబడి! బుడిబుడి ఇ యడువు 'లెసంగ యావరుతోడకా. 
టీక, --వసీవాళ్లు వాడకా = మిక్కీ. లి ఆయా సమె పొందగా, ఊది = ఊను తోను. బడిబడికా = పలుమాబు, బుడిబుడియేడ్స్వలు = ఆంచి యాంచి యేడ్చు నేడుపులు* కం. నిబ్బరిక మేది విను మెదినివ రేణ్య, 

ని నరణ్యమునకు "వేట పోవ (బొద్దు 
Ks శకెందుం, 'జేతం జల్క_ గొని డాని 

చేత నే నటు లుబునుగాం చెలఇసనంత, ౨౧౫. 
టీక. _--నిబ్బరికము వగ స్థీరతను కోలుపోయి. | మేదినీవశేణ్య = ఓరాజా, 

ఉబుసుగాక = (పొద్దుపోవునట్లు, 

క, సూరెల ముదికౌముదిసిం 

' గారము గార ముయ్యి పాముకన్వ లె మెజటులసల్ 
బాతు చెలువారు నొక తలి 
పారువ మిట (వాలె వెరంగువడి వడిం జూడక, కరుకు 

టీక. నూశెలకా = పార్ళ వ్రములందు, ముదికౌముది == పండు వన్నె లయొక్క_. . 
డ్, రింగులవ ల్లైవాటు సవరించి, మెయు౯ మృగ నాభి నించి, వే 
- భంగులనిటు వెట్టి, ) యలపార్వముం బట్టు నెనంబు పెట్టి, mp 
= రంగధరుండు వ డొఅంగుముదిం జనుదేరం, నై మ్ 
అం గడ కేం దొలంగి వడి రాం గని, రాగనిమన్న చిత్తు. ౫, ౨౧౭. 

1 టీక.._-రింగుల == కుచ్చెలుగల, మృగనాఖి = కసూరి, చేభంగులనీటు = అనేక 
5 గంగారయులను. నేమము దొజంగు మదికొ=నీతీ ద కడు పూనికచేత. కొంకు = సీగ్ల, 
నీలా = "నేను, రాగనిమగ్న చిక్తుండై = వలప్రునందు మునిగిన మనసుగలవాండె. 
a ఎక్క-డ నేర్చానో నలువ యీోచెలువకా సృజియింప(* జూడ మి 
సని “"వక్కనిమేను సమెటుంగంజన్షన యిీనగముద్దువోూము స్ 
“చెక్కు లకాంతు లీవిుందు చెల్వము. సీనునుల"నుతీరు న్ 
a చాక గావుంగొప్పు సీతళుకుజూవులు క్ర లహంసయానముల్, ౨౧౮, 
శే అని వయఃస యనిన, యాయత్తుః డగుచుం 

జి. త్తజవి-కార దుర్వార చిత్తు డగుచు. 



౧౧౦ సారంగధర చర్చి త్కము, 

మరులునను జేరి నను జీరి మళత్తుం డగుచు 

ని ట్లసియ మాననయహీనవృత్తు( డగుచు, ౨౧గ్శా 

టీక...-వయః = యావనముయొక్క.. - సృయ = మదముచేత - వ 

తుండు = ఆశ్చర్యమునకు స్వాధీనమయినవాండు. క లజ = మదన. దుర్వార = 

రింపరాని. మళులునక్ = వలపఫుతో. మాన నయ హీన వృత్తుండు = అభిమాన మ | 

విడిచిన (పవర రనగలవాండు, 

క, వనిత గజనిమపండ్లను | ఘనముగ నో రూరం జెప్పంగా విందుము, నీ 

చనుగుబ్బలయొయ్యారము! వినినప్పు జె వానివులును వజుగుం జుమా, 

క, తళతళ మనువజంబుల | తలతల మనునీదురదనతతిం బోేలడె శా. 

యలచుక్క_లనిగనిగ; యో | పొలంతీ, సీకాలినోరు. బోలదు నుమ: 
టీక.__ఓపఫొల(తీ ఆ. నక్షుత్రములకాంతి తళతళ (ప్రకాశించు వ్య జములయొ క్కొ_ . 

(తలతలకా) తలలయందు (మను) ఉండునట్టి నీవలువరుసను పొలదు సరియే గడా నీ. 
కాలిగోటి నయినను పోలదుసుమా, 

క. నీ కలికతనమునకు బి | జో కక శీకి౯ా వయావిభాతిక దలంపక్, 

నీకు౯ా జేనికిం దగునే ? | నాకు స్నీకుం దగుం గాక నాళీకముఖి, ... 
టీక, -_-- నాళీకముఖీ=ప దృముఖీ, కలికిత నము నకుక= చక్చొ_(దనమునకోు, నవ్యా. 

(శ్రీకిక ==శ్చంగార సంపదకును, వయోవి భూతెళిక =యౌావ నముయొక్క_ ప. 

ర నెమేను గంథవహాము, ము 

| గమ కళానిధి, యనంగకలితము నడు, మా 

మోవి మధువు నౌం గద, యు. 
కొమ్మా యెటు లోర్తు నేలుకొమ్మా చన్ను ౯. ౨.౨ 

తీఫు._ంధవహము = 'తౌవిగలది అతత అనియు). కళా నిధి = 

శిర్యలకు కావు (౧దర్శద్రుంఢు. అనియు). అనంగకలితము. = శరీరముతో 'హదడుకోనీకి 
(మన ఖుండు అనియు. మధువు = తేనె (వసంతు. డనియు). కామోద్దీప క లగ మల. 

యమారుత వుల మన నృథవసంకుళే స. రు ఎటుల దాళోల్లోలను. . 
అనియు భావము. (. 

నీ, ప కొనగోర. నిపిఠి చూూచెద న్ నన్నం, 



ద్వితియా'శ్వొసముం. దొెగిగ 

"శట్టచన్షవ చేత ముట్టి చరాచెద నన్న 
౪ జెలి యది రొకకొండం జేసిళొ నెదు ; 

పసి గాను పిడికిట బట్టి మూాచెద నన్నం, 

జైల యది గగనంబు చేసికొనెదు; 
_.మించుమే నటు కౌంగిలించి భూవెద నన్నం 

జెలి యది బంగారు చేసికొనెను] 

శే తెప్ప లె లీటు చూడవే యొప్పులాడి ; 

మెంత దయలేనిడాన వే యేణనయన ? 

నాయాసపడువారి నెఖుగవే యలరుబోణి ? 
“చాటు శేశాద వేటిశే జలజగంధి * ౨౨౮. 

టీక, ---ఫఘనంబుచేసి కొనెదు కొండచేసి కొనెద్చు గగనంబుచేసీ కొనెదు బం 

ఈ చేసీ కొనెడ్డు అనుమాటలకు _ వెలలేని దా(చుకోవలసీన వస్తువునుగా భావిం 

కొనుచున్నా వు ప ఆని యర్థము. మటీయు, వరుసగా, కొప్పు మేఘమునకును చనులన 
డకును, నడు హా దేహాకాంతీ బంగారునకున్కు సము మనియు ఖా, 

అనుచు నాశేలు వట్టినయప్పు డధిప, 

యేమి చెప్పుదు, నానెగు లీశ్వరుండ 

_ యెజుంగు నాసిగ్గు. గాచువా నెవరు లేళ్ళ 

1 మిట్టి మీ నై పడి చెనంటి నిల్లు లంటి, ౨9, 

'... టీక,.__'చెనంటికా = ధూర్తుని. 

ఓరీ, నాపతి లేనిచో భయము లే లే కొక్కింత కుద్ధాంత "మొ 

వం 'బేర్పడం జొచ్చి, నన్ను. గని, కానాంధుండ చె నతన ద 
. స్య (పాయమును నా పాణంబుం ) వ మూరే ; 

ఇబారీతి౯ వినతల్లిం బట్టినఖలుం డెచ్చోం గలండే త! ౨9౬. 
. టీకకన్ధాంకము = అంత॥$వఫురమునుం 

సననం గామనికార ము 1 నను బలిమిం జాంగిలించి నలఖుముల (వచ్చె౯ 

నూన; మంం చేకంకణ! మున కద్దం జోల ? చూడుము, మహీపాలా, 



౧౧౫౨ నగ చరిత్ర, ము, 

వ. అని రయంబున నాఖండల భూజ గ మండలాగ ధారా నవవిదాస్ర 

త ధరాధ రాన రణథా-రాధరంబునుం బోసిపయ్యెద చెజుంగు , మజ స్ు 
నాయం దిగిచి యయ్యెడ. స్యా 

టీక. ఆఖండల = దేచవేంద్రునియొక్క_ - భుగా గ్రజభుజశిరసుమోంద నుంచు 
కొన్నటువంటి - మండలా = వ్యజాయుధముయొక్క_ - భారా = అంచోచేత_విథాః 
రిత = “భేదింపంబడిన _ ధరాధర = పర్వతములకు _ ఆవరణ = మూాంతగానున్న - ధా 
రాధరంబునుం బోని = మేధుమువ లెనున్న. 

ర్ కుమ్మెలు దా(కినబంగరు ! బావృరములయెమ్మైం గడకు6 బూ మృనునరేఖ్యా, 

సమ్మిళిత స్త్వనకుంభత | టమ్ము దిటమ్తుగను జూపి డగు త్తికతోకా. ౨౨౫౯, 
టీక...కుయమ్ణైలు దాశిన = త. వాటినటువంటి. ne =దృథము గా, 

. ఇం తపకీ రీ గౌణ భఘుటియింతునె పాణ వు చెంత? యావిధం 

బంతయు నీకు. చెల్పుటకు నై యిట నుండితి, నిదుపట్రి న 

స్నింతట నుండి బట్టి రమియించినయప్పు జె మామ, ఖతి త 

కింతటనుండి కోడల జుమా నను ముట్టకు రాజతేట, wee 

తే కలికి రత్నాంగి సీకులాంగన రమించు ॥ 
మించుమేడకు నరుగు; మహమ్మెజుంగుంబోండి 

ఫోండిమిగ నిన్ను రతిం జల్చి పొందం జాలు | 

జాలు ! నాతోడి నొడవ నీ కేల యధిప ? 93౧ 

టీక._.రమించు = విహారించునట్లి - మించుమేడకుకా = గొప్ప యుష్పరిగకు, 
చ. అని యను' డంతం బోకు మణి యాయనృతోదరి రాజుచేత నుం, 

డిన బెడిదంపుజాయల వీజెం బార వెళ్ళ జరీన దూసి గా 

sh 

ee] 
టట? 

బ్బున మెడమోాందం బెట్టుకొనం బోవు నహాో! యని సంభమించి మిం. 

ష్. చినతేదసుం బట్టి, క. ని సేయుదునా వుదరాతి., సీ! వనక. తరి. 

"టీక న్! జాయల == ఆధిక కాంతులుగల _ పీడెంబు == బాంకును,. . 

క, కుం దల ధరణ్శీపాలక |! యాం దలవం పాయె నిప్పు డందజలో నె. 
చ్చ్నోం దల పెట్టక: ; నెన రి! చ్చొం దల పెట్ట కటు విప్ర శరన్నం. 

టీక. కకొజాతపనిశి యుదును? కల=కలఃగును. కాకా అకక 
(ళు 



“ఎచ్చోక్ తల పెట్టక = బచ్చటను తలమాపక యుండు నట్లం-గా, చెను ఇచ్చోకా తల 

"పెట్టక = (ప్రీతీ నాయందు తలంపక, సల్ల స 4 : 

క అని, మరుచాములం బడ లే 

నని కె దువు దుస్పి, దాటునాయితము బలె 

_ జెనయనలయుజియచేనురి 

య నులిమి బలిమి విడిపించి యను ననుఠ క్, ౨౩౪. 

టీక. జాంటు నాయితముబ లెకా = వచ్చుటకు (పయత్నమువ లె, ' ఆలయుటణి 

యచే = ఆదిట్టచేతి' - సురియకొ = క శ్రీని నులిమి = ఒడిసి. 

కు నిను మానము గొను హీనుని 

ననుమవూనము మాని సూను. నం. 

లను మాంఢక తునుమూడుదు | 

క వినుమా దనుణుమ్నాతమధ్య వెత పీడ్నా_నునూ. ౨౩౫, 
వ్క..అని బకత శంఖుగాం బలికి యక్క-లికి నూజడించి, నుర: డించినకో 

par పౌటోపంబున నచ్చోటు బాసి వమ్నాటవాని ,గలరాజమహే హీర దవాసి 

| యుగాశారుం జె చుండుచు 'సథామండపంబున "శే'తై తం, ([బద్దలవారి 

. నలుగడలం బంచి, రూక వారంగా రర రా 

వించి యథోచితోసనంబుల నుండ నియమించి కొండొకచ్నేపు చిం 

తించి, కాంత సంకోచించి, చెప్పక షర 'దసి సక్పరుంలి, చిళాంగ 

నతన శాటింగి చిన ఇటఅంగును జెయ్యులకళ శియుం డీ కరత 

 నామూల్నాగంబుగాల. 'దెల్పి, యింక నెయ్యదె. కర్ణం 'బనిన | 3 DS 

':అందఖు డెందంబుల విస్మయంబును సంశయంబును' చాప యంబును 

dale ముందు వెనుక ప. 'బహిర్ట Weies 
a 

"4 

(ఖా జ డడ స ఇద్ర. బక మకంత్ర అకారరబున ప్రకా 

ఇ 



౧౧లో సారంగధర చర్మిత్సము, 

రంబునకొ "= 'వేలుపల (వాస్న చిత్తరువు రూపములవిధమున, . 

"కే, ఘోర మగుపాతకం బిడి; నోర నుడున 

రాదె కా విది. దలయపంగ రా దొకరికి ; 

నిట్టి యన్యాయ మేజాతి నెన్న. డైనం 

దొంటికతలందుం జెప్పంగా విట గలదె! - ౨౨ ౭, 

మ, తననీటు లెజియక్ రయం బడరం దొ లక్ రాణ్ వాసంబులోం 

“ జనుకు న యాం గదా సవతి యిీర్ష్య్వం బట చంవీంప "నే 

ర్వన నీకెవడి మాయ వన్నినద పో ఫొ మృంటిమా? యామె $ 
కనుమానంబు దొలంగం దెల్పెం గద యూహపోహా లిం కేటిక౯, 

చ, అలఘ్మపాభవు యింక నీకొలము రాజ్యం "బేమి గా నున్న దో? 
తొలంగె౯ా గీర్షి; భవ త్స తాపబలముల్ దూరీకృతం బయ్యె ; న 
కు.ల కాంతార స దనయు? డ౯్కకూరి, క్ గషసం జూచి భూ 
స్థలిలో వెల్వడం గి గొట్టన ట్రయిన, నాజ్ఞల్ ట్ల. శదొకుల౯ా ఒయికొ 

' టీకతక్క్_లకోంశార ae el వ! యడవికి గొడ్డటివంటి వా 

డగు నొ సారంగధరుని, జబ్బు దాకుక ఇ మంద మగును. Te 

క. జననిం దొడరినపావా — 

క త్తని గొబ్బునం బట్టి తెచ్చి తునిమింపం దగు౯ా; 

త. ల దిక సంక కోచము ; 

a .మనుజాధిప, కార్య ; ) మనుడు ఏ మతిమంతుం డను౯. శ ౨౮౦, 

ల .. టీక కార్యము = ల . " 
శే కే అద్ధిస్య 0 యిది WB _న్ధృనుతముగా. దరసి మాడు. shee, 

“భన్షము వ్రైయిన, ఘనమనస్తాప మయిన 
em నొకటి తేనయింట. .దుళ్ళీల్ల మొదవపిన, _ నది, 

బయలు, సేయంగం ధగ దనునయము గలదు. న. శం 

నెక్కవేళ్ల రభస సంబ్తుమైెయికా వినతల్లులిండ్ల కుక్క. 
“ల ల్లా, గేమ్ జన్నట. శ్ర తవ్పగునే ? 2 క్త చెలమ 

ae లా. ' 



ద్వితీయాశ్వాసము. ౧౧౫ 

లను మగవార్శిపై నిడి చలంబున బాం కొనరింతు అందు, జ 

వ్యనులమనోగతు లై లెలియువా రిల నెంతటివారు గానలెక? ౨౪౨. 

మనమున నిడు టొక్క టి, వెలి 

నను టొక్క_టి, సేయు టొకటి యంతయు పటం 

ఇ నిజంబు లే దొకింతయు, 

ననృతోదరి యనుట సార్గ మతివకుం జెల్లుకా, ౨౮౩3. 
టీక, ---అన్నత ఉఊదరి = అబద్ధమే —— గలది (తము లేనిది సం 

'దుము గలది అనియు ఛా. .) 

మ, అనిశ( కార్యము కల్కిచభూవులన కా, అ ము: 

_ గనపాలిండ్రనె "కాదు, నవాపలము- _్రకందోయి నే గాదు, త 

స బోటిముంగురుల నే "కా డెల్ల నుల్ల ౦బునం 

దును వేట్లాడుచు నుండు? నిక్క_ మిది, యెందు న్నమ్మరా దింతుల౯. 

"జనకు నయిన, సోదరు నై 

నను, నుతు నైన, నొకపరిం గనం దరుణులకు౯ 
ఓ దను, పక్కు_ను లజ్ఞాపద 

' మని హరితో [్రుపదప్పు త్త యనం గద ల ౨౫ 

ఓనృప, నాకుం జూడ నలయుగలి సీనుతునిఇా మనోహరా .. 

నూనవిలానుం జూచి నిలుపోపక. బట్టిన;'.లోను గామి. నెం. 

" "లే చెగు లూని వాని బొలియింపయగ మాయలు వన్న. నిట్లు కొం 
జేనకు; ధర్మ రాజులను నిక్కు_ముగా మిము జెప్ప. నెటికి౯ 2 ౨ర౬, 

టీకా నెగులు = దుఃఖము, .ధ్నర్హరాజూలను' మిమ్ముక్ = ధర్మ శాజువంటి నిన్ను, 

పొలంతుక మోకు. గానంబడం బాందుగల: 'చెల్పినజే 'అేజంబుగాం 

దలంచెద రీ; ర చెంతయును దబ్బర సూ. “మగవాండు బొంకినా, 

(యల దడి గటినట్టు లగు నోరడుది బొరిక్షీన నోఢ పెట్టిన. 

'ప్రీలవడు,” నన్నమాట వినరా " పన శాళిపరితభూభుహాి. ™ ve, 
| జ్, జప ర పరీత భూ భుజాజు' సముద్రము చేత చుట్టణుడీన భూమిని స్ 
1 
ఖ్! * 



p౧౬ సారంగధ రి చర్మిత్కము, 

లే, ఇలం జెజటువు మూయ మూఠు(డు గలదు గాక్క ౨. = 
- 'శోరు మూయంగ మూక డెందులను. గలదె? pe 

యొరు లనుట కేమి ? సారంగధరునిమాంద UR! 

నాకు సంశయ. 'మొదవ': దో నరవరేణ్య. nn శరీం 

క వతన్నాతు౫ సతో | జాతారికృపాకటాతుజూతుండు నుగసంళా = 

= నీంతుండు తెలియక యా డెద। రాతీని కటువంటిగుణములా నర నాథా! 
( టీక. ఏతన్యాతుయడె = 'ఇట్రిసామాన్యు.డా.. చేతో జాత = మన. నృథునికో ఆరి = 

శత్రువైన శివునియొక్క_ - కృపా కటారు జాతుండు = దయా దృష్టిచేత ఫుట్టినవాండ 

క. చెలివణాట్రలనైౌ. ఇ! i స ళు ప సల 
ఖలు డని. నుతుం = లేని, క కళాఅకుం Maw 3 

నలకు రఘ్హ్లురాము ననిచిన. ... a 5 

య్లలదశరథుమాడి.. బిదప నడలుదున్రు నుమ, 20, 
జ mn 

వ. అని పలికిన, మొగంబులు బెలివ్రైంది కొలున్సవా "రెట్ల .మతిమంతుం 
గానియాడిరి. నృపాలుం . డిట్లు నాన్మాపకారంబుల మంత్రుల నరసి 

యడుగ వార న నుజూంతలూంసనుల్ల ల్లంబునం గార 

ఎ సాయం బిద్ది యన. “నేరక, యపారమోహ సాగఠంబున . మునింగి 

క్యూ తిణాయ = మకిలి వ్యాకుల పడుచున్న, | | & 

జ ప్ప చూచిన rs గూ 'దనడానా ౪. స జ స 
య. నువ లె 'వచ్చునొ విశాయటకు. ౨2 © స 

లు నర్వ లేక నిజము. యది, మెజల్లయుగా...? ఆల య. 
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ద్విళీయాశ్యాసము, ౧౧౭ 

క, వాలిన జెప్పలు, వెత. a 

(వాలిన హృదయాంబుజంబు, వసుమతిమిాందశ్షా 
వాలినచూప్రలు, మొగమున 
| వేలంగను, ముక్కు-మింది వేలుం దనరన్ = (1 ఆరి 

క ఉన్నంత నృపాలున కోని 

యె న్నీ తిజ్ఞుం sais యో ముతీనుంతుం 
జెన్ని నపకారముననే, 

మం. Suse సమా ౨౫, 
టీక__అన్చు లు: = శ్రీలు: చపలా అతీచంచల. ఆత లు -= మెజవుదీ క మిక్కిలి ా౦ంచల్యముగల స్వఖావముగలవారు... wR ' 

క తనకల్ల 'తెలుపబే కద 

మన కల్ల లితాంగి, బుద్ధిమంతు నొకని సే, 
న్ మెల్లన క 

మన మెల్లను దెలిసి చూడ వాన వభ దగున్. గక, 
వ అనిన మతివుంతుం డందుకొని యవ్విభునట్రనియె. - ఈ౫౭, 
చ మిగుల దృఢంబు చేసి కడ మి రజుగం. దగు వేడం జెల్లు. ని 
మగువనె యందు నిక్క. వోగుమాటకో. నిం వడిగంవుం "దూరే, 
౨ గడుకుమూారు నాజుడెని బెట్ట? జెల్లుగా ? "ఏంటి: లేచె, గ Ovo 
ట 7లిచి రచ్చ గెలు మనుసానుడి 2 నానుడి నానోండీ "వెవ్న్,. 

. *టీక,-__-తగవు= న్యాయము, ఏడకా=వింభున్లూ, eS = వ్ 122, నానుడికొ = సామెతను. (నానుడికొజన్యావాక్యమును, 
 ముదిరాతుల నమ్మకు, నరక. శన | 
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౧౧౮ సారంగధర చరిత్రము, 

గక = అన్ని విధములచేతను చక్క_లూా,. 

క, అనవుడు జనపతి యడుగం 

బనివిన నే మాయె, దోసమాూా+ ని ప్పనినం 

తను వో సాకందు గ చా! 

యసివీ యటుం 'జెలిసి చూత మని కడు వేగ. ౨9౬౦. 

క సడేస న్న పెద్దవారలం 

గడంకళా దగువారిం బిలిచి, “కల్ల గలిగిన౯ా 

నుడువులవలన నె కానం 

బడు గద్య తెలియులే డని. పెట్టి పంవీన, వారల్, తర 

టీక. సడి సన్న = చిన్న ములనుబట్టి నిజము తాతా 

కల నైన బరకాంతం దలయె త్తి చూడండు, 

పడుచువారల( గూడి నడువ బోండు, 

మిగుల సిబ్బీతికాయడు ముగమోట గలవాడు, 

der 

౧ పలికి ప గాకు 

నేర్చినవారిని చనేరనివారినిం.: ': సు 

దనవారి(గాం జూచువినయపరుండు, 

కినిసి యెవ్యరిని నొచ్చెడుమాటం 'బలుకండు; 
కపట మెబుంగండు గ ర్వి గాడు 

కే. మేరమానిస్కి సా, "దుపకార్సి గోల Jit 

నిర్గ లుం 'డట్టివానిక నిదమోవ. Ca En వ 

.. చేసేలా విధ! కటకటా! దోసశారి! =... ల 

దయ్యమున కేడ సత్యం దలంచి చూడ. . స ౧జత్య 

టీక. సీచ్బితికాయడు = సగలవాయు. మైకమానినీ. = మరాష్ట్రదకలచో(డు, 
గోల = పసీవా(డు, sa CEE SD Te 

తే శకిదురుః ద దమలోనం గడు. ర నాక | 

1. 



ద్వితీయాశ్వాసము. గిగా 

శనగ యువరాజునకుం దము నెబుక సేయు. 

డనిన నవసరములవారు నవుజె వీలువ. ౨౬౩, 
టీక, పనులసోగ = పనులయొక్క... చెల్వము, అవసరములవారు = సేవకులు 

క్ర చని గని (మొక్కిన, మితపరి 

జనయుతు. డగురాజ నుతుండు సవినయవుతి యొ 

తనగ దైసరస నుచితా 

ననయుకుల శే చేసి యనుం (బసన్నాననుం డ్రై. ౨౬౦ 
6, వచ్చిన కార్య మేమి ౪ జనవల ల్లభుం డంపంగ నన్ను బిల్వలా 

వచ్చితిరో * తగు బ్రలుగువారల కై మనన్రల్. ఘటింపంగా 

వచ్చితిరో ర క డని వారల సారెకు వెల్ల దముల౯ 

మెచ్చనిక న్నుల౯ బెదరు 'మేకొన నెమ్మైగ ల పల్కిన. 

_ టీక,--తగులు = స్నేహము, : 

ఉ, భూరమణుండు మోకడకుం బూ మన వచ్చితి మయ్య. మెయ్యెడల 

మోరలు రాజుక ౦కు సనమ. 'మా కనుర' క్లిమె మముకా 

గారవలీలం |బోతు, రటు గావున నొక్క-టి నిన్న వింతు .మో 
భూరివి'వెక, ఏరి నటు పొ మృనుండా, యని 'యేకతంబునకొ, ౨౬౬. 

క 'ఒకయించుక వది నాంకుచు 

( ముకుళితహాస్తు లయి వఏినయమున * న ea 

(|. రక, వెఅచి చెప్పుదుమొ వె 

ss వక చెప్పుదుమోి యటంచు చార్గలు పల్కు. ౨౬౭, 

గ ఇది యీమో యని యెదవడీ; 

, యదవద యె, గుండె భక్తు మని, | త్ల డపా 

. “వాదవలం బలుకుల దీసత'. 

3 దుర, “నది యేమి, చబారడకయ్య. యనక, “౨౬౮ 

స ' టీక, ఎదవడి = "భయపడి. 'ఆదవద = 'కల[త' 
ణి 



ఉశారి సారంగధర వరి తృయు, 

స్రీ అవసితలేశుం డల్ల వసీతలమునకు 

మున్న వటాడంగం జన్న విదప 

నంళజాలలు గా దనంగః జూల. జలమ్యు 

మాట మొక్క. లమున మోర న. 

.చారువమును జ్ట్రం శ్రాజు నెవమున 

స వి. జొచ్చి, వ్రేపతికిం 

బాణపదంబే. నయేణాశ్నీం జి 'తాంగిC గనుంగాస్ని 

 మోహాంబు పెనంగగొన 0X, 

"కే, దమకమునం బట్టినా రని తమ కడలుచు. 

నాపడంతుక 'జెల్పినం గోపగించి, 

వమ్ము నిది యంతయును నిక్కు_వమ్ముగాగ 

నదీ రమ్మనె నిప్పు డప్పుడమిజేండు. స ల 

We. శన = అడవికి, ఆంగజాలలు' = రాణిపొాసపుంగావలినారు, ' 

మొక్కలమాదకా. జ మఏస్కురత్యముచేత. తమకుకా = రాజూ గారికి, | న 

చ. అనిన నమల్సి వాయ ఉని, .యక్క_-ట ! యెక్క_డనుండి సంభప్ం 

చెను. ఖునోరాని పాప మిది 1 చెల్లె! మాయలు 'వన్ని యీోోపిభం . 

.. జూన, నలయింతినాపయిని బఠాన్నెను “నేరవిం. 

ఏినవలసెం గదా యివుడు ఏనుల కి చునువాండ' దీనికి౯?, ౨౭6. 

క, ఆయమ్మ య్నాగవాం జెడ! శాయక  నామోంద విన్నపమంచేసిన్క భూ 
సాయముం డిది యాగా జన! ప నాతిరాఃద. శాగ్రహింపందగునే? 

ఇతేల్తి లి నామిోంద నట చేనితప ప్పు మో స్ట సత | 

నట యల యనుంగందండి దా. నదియె. సిశ్చ 

. యంబు ను నంట్క మై a దన్న జ బోన్స . 

యేం నన నేల కల్లరి నేనె యగుదు.. 



ద్వితీయాశ్య్వాజము. ౧వ 
క. ఇది యిటువలెం గా కెన్న (డు 

'నెదలోం నొండాకపిచార మే నెజులమి' కా 
' మదనారియె సాహీ, యిశం క క్ట 
. బదివేలును నేల పనికి మాలినమౌాటల్ 2 
. టీక, కొండొక = వేటు, మదనారి _ శివుడు, 
“ఉ వనిత నేమి సెవ్పిన మహీపతి బాంకు నెంచ్చు నెందు“రా జానుముతంబు ధర్మ” మని ముండు గదా బుధ్గ్ఫ్యు లైన నేమి? శయ 
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క “మండ లపతి తప్పొప్పులు. | రెండు విచారించి తగ్గినర్తి A&E 
a దండన శే సయంగం దగు; ను'ద్దండము ' సేయంగకుభముడలకానదెంహే౯ా, , 
స్ టీక.--నీలికా = నీతితో. ఉద్దండము = = అధికదండోన్రము. 
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౧,౨. సాఠంగథర చర్శిత్రము 

మెదే నేరము, జుణింగిన లో 

గా దిని యడుగు నును డామెం గ ట్రిం "'దెలుపక౯ొ, '. 

టీకం-_జుణిగనకా = డాంచిన, 
క, అటు మోందట జగదిశ్వర * 

ఘటనం బటు లుండె. నటుల గా కుండదుగా, 

యి టనుర డని, వారికి నా. | 

' దట 'దాంబూలంబు లిడి, యతర డవ్రు డని₹ పైలా 

me 

CR . చాహ్ణ్యాకరయూ. ర్ హోడళమదదానాచిధక ర క్రియా ” 

దా యాశ్రితదనర క ఇక ాధారంధరీ సత షా 

wre శాశ్వత్రక్షీ రివె వై భవరమాభ్ళ- కోళసింహాననా 
ధ్యమో' దుర రృదరాట్కి-కీటదలనై. కాక్షేయకౌతేయకా. 

క, యాచసకవినుత వనితా | చేచనకతనూవిలోస శృంగారకళా, 

సూ చనక్మమక్షవిత్వా లోచ్లనకందళితవావ౯ాలోలుపహృదయా, , 

(్యప్రగ్విణి) | | 
వాం. రీ నుధా |  భుద్ధురీణామనాగ్మ్భోనవ కీ గ్ర దయా . 
దఫా శేహధ్యాతీనరున్ని॥స్వతా | స్నిగ్ధసారన్వతస్పిద్ధ సార్వ శా. 

“ఈ మాండుప పద్యముల యర్థమును' 'విజయవిలా'సటీకయందుం నం. 
of ie 

ఇది ది శ్రీ సూర్యనారాయణ, వరప్రసాదలస్థ' | Cys వగ శై ప్రభవ చేపుపోరేలక్షలో 
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సారంగధర చరిత్రము. -. 

bo 

mens | 
అలో 

క శ్రీభుర్యకార్యరైర్య | కూధరమూర్థన్య యాదిగశ్ళేక్ణర'వ స. 
/ . ద్యాధిక వితరణదిమో |! రాధానుత డొచ్యు కేందర! ఘునాథనృపా., ౧. 

వభ అవధరింవు. మివ్యిధంబున 'నవ్యనుంధరావరకువా పోారుం. డిసుసాళలగ(ధ 
రుండు మం తిపుంగ న. నసిచి,. యనిఇార్య క్ల మ స యుం' 
శ నతరఫ తట భో కక. అ వ. he సు పత 

చ, అనివీనం బోయి వారు 'నతులైకవిసీతిని వతి. దధ. ( . 
: ..నిట్లని=-రవధారు ధారుణి నయంజున.*నేఅఆడిసామియానతిం).. . 

బనిచిన నక్కు_మారుం గని వూమదిలో -ననుమాన వెంట్లం బో. . 

వను విశ దంబుగా నడిగి వచ్చిత్ మయ్య .యశోకభ్రంగసలకా. ... | ac 
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౧౨౪ సారంగధర చరిత్రము 

స్తన దిగి, జాళువాపసిండికంబము చెంగట నిల్చి, ముగ్ధచా 

ఈ వసినాళ్గు వాడు మొగముం:గ%దియంగ Re దాల్పు'చు౯, 

క, కొనగోరం దిసి న చుటుక్కు= మనఠళంలగడ మోిటుచు వం 

చినతల యెత్త తకయుం డోకు | .ననృః బోదరి కనిరి రాజుననువుతి వారల్, 

మ, వనజా లేవణ, య వచ్చి, ని 

న్నను సారంగధరుండు నీయతులసౌందర్య్భంబు ఏక్రీంచి, మో 

హాసివుగ్మ్యూర డయి బల్మీ ౦ బై, నని' మో రన్నా. రటర్క చెల్లదు, / 

aT బల్కి కొన్గూరునిం చెలిసి రండీ యం*చు. ఠా, 'జర్లివీన౯. 

వ ప వ్లూనృపాలుకడకుం. జని తద్య కాంతం బంతీయు, నెటిధగించి?- 
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త తీ యాశ్యాసము, 3 ౧౨౫ 

చినుకలో నేడ్చి, “యి లగడు వేసెదు రచ్చలం బెట్టి యింత యో 

వనధిగభీర? నాకు సరివారలలో? దలపంవు లయ్యెడు౯. ౧౩. 

టీక... సోన = చిన్న వాన, అగడు = అల్లరి, రచ్చలకా = సభలయందు, వనధి 

| గభీర = సమ్ముద్రమువలె లోంతయినవా౯డా, 

క మానముకన్నను ౩ me 

(పాణ మని "తెగింప, బలి (బు ట్ర్టు సేయం 

బూసిత్సి కశత. నా య. 

శః నే సిగ్గు గలుగ దంట నా శీలా? : ౧౮... 

న్ కందోయి చల్లగా. పప వోయినృపాల, లెన న్సగా నింక నొకమా 

. ' ఆందజముందజ నీ, వి ని|చిందజినంద ఆయి గుట్టు చిట్టాడంగళా, 
టీ క.=-చిట్రాడంగకా = చలింపంగా, . ల 5 

pes మోజయగా డగ్షతి, యా. 

తొయ్యలి యూంచకయాంచక. . 2. Ere 

పయ్యెద గొంగును బటాన బం ల ఊేాుకా “౧౬ 

ha టీక. _ఉఊంచక ఆంచక = తలయూా౭పక నీధానింపక (కెనదివియక యనుట), 

పటానకా = తటాలున, 

కి. అపగిదిం (దపారహిత రా యె కుచశేఖలు తాప 'నందటు౯ 

1. ! పరమేశ్వరా!) యనుచు నౌదల వంచిరి, జంత. “యింతయుకా 

“ నాపయిం దె ప్పె యా, నిదియు నొద్రియొ. యాతని'చేంత యానొ “కా 

. గ్రా పరికింవుండా, యను'చు దుప్పటి ఇ ముందట బెట్ట 'వెండియు౯, ౧౭. 
| టీక పా = సీగ్షు, వ గయ్యాళి ఇదియుక = , ఈదుప్పటియును, 

కేశ = = పని, 1 . . + 
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HE సారంగధర చర్మితృము, 

క, దది మాయాపట మనం గూ. 

డదు గద్య యిశ సంశయం 'బడలం జూచితి శే. 

కవ వదపదల డని యానయ 

విదులం దోడుకోని అ విభుం డలసభలో౯, “౦ 

టీక. మాయా పటము = అబద్దపు వ(న్ర్రము. నయవిదులకొ ఇ నీతిచే త్తలను. 

క, మాతృరిరంసాయుతు. డగు! పాతకి దండన మొనర్ప. బరిమాణం జే 

రీతిం జెవుం డని సద్బుధజాతములం గూర్చి యడుగ జననాథునితో౯ా,. 
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౧౨౬ సారంగధర చరిత్రము 

గటువురలం జేశె నవు డనుకంపమహివమ 

చనునె దుజ౯ణనసంగతి సాధువులకు, ౬౮, 

టీక. అటుకా = మనస్సులో, రాగము = (పేమ - ఎబువు, కటుమరలకా= 

ఇెక్కి_ళ్ళమి (ది భాగములను, అనుకంప = కనికరముయొక్క_ - వణంకయొక్కం, ద్వేష 

కోపములు దుష్టము అనియు, రాగానుకంపలు సాధువు లనియు, GI రోగమును 

తణటి"మె కతు, కోపము కనికరమును తటీమె ననియు భౌ. 

౨ నటు చేట బోవ గని, యిందులకు౯ బెళు కావగింజయం 

తెనను లేక చేయ నగునా తగునా యన్క కింత సేసెనే!. 
వాసికీగా వహించుకొని నచ్చితివా యతివా? కులోద్య హుం 

వౌ నంట! బుద్ధి దా నెజటుగం డందమె+ యందమె యిట్టిచందముల్? 

చ. అది మటుమాయలా।డి యని యంటివిగాా యొక నాడు రానివాం 

డదురుగడం దదీయనిలయంబున ేటికి వచ్చె? నైన నిం 

పొదవిన| పేమచే నచట నుండ వచ్చెనె వాడు? పోవ ని 

మృదియు, విజాంశుకంబు తగు లెటకు. గారణ మేమి * దెల్నుమా, 

టీక. అదురుగడకా = అదిరిపొటున. 

క, జనపతి యాలని బ డని | యనుంజుట్ట వుని చూడ నగునె యెందు౯ 

దునియలుగ న వెట్టక | నెనరున మణి సేయరాని నెరము సీయక 

చ. అని యొకయించు కైనం దన కాస్పద మా కతం డాడం జూచి మా 

నిని యిటు గూడ వానిపయి నేరమి యూరక మోపం వేసితో 

జనవరి? నిక్క. మూ నన్రను, సభ్యయు సి వీయురాలె, వాండెదు 

రనుండు; వెదుళ్ల పండిరియు రాజులనూటలు నిక్క_ మాం గదా, ౯౨, 

". టీక.--ఇటు(గూడ = వలువం జూఫుటచేత సయితము, 

చ. అడవుల శేంగి యాకలము లైన భుజించెద మయ్య, దీవుసం 

జడలలగ దూరదేశముల శీనయుం బోయెద మయ్య, కోడలుం 

నొడుకును నేను; రాచసిరికూటము లప్పుడె వచ్చె మాకుం “జా 

ల్విడువుం డ'నంగ దయ్య నవవి భమ మోహన కోమలాంగుని౯, 



తృతీయాశ్వాసము. . అరి? 

శే అని యవుడు నిల్చ్పరానిమోహాంబుకతనం ' 
దనదు పాణేశ నరుని పదద్యయముమింద 
వేగ తా సడ్డపడి మొన "వేండుకొ నెం 

గాక యని చేర జనుచెంచుకడశ యెటిీగి... ౭రో, 
ఇఛా*నామో. దాన నుమో మ అేమి యనిన, నా ఇకాడంగా వచ్చిన; 

వామాశీ, యతిర ్లె ఘారపాతకునిం గావం జె జెల్లునా వాని? నీ 

'వేచేం జెప్పిన విందు గాన వినన నీమాట. పోపా మన౯ 
మోామోా టించుక లేక, యెంతక కినాతుల్ "రాజు లూహీంపం౯ | 

కే అనిన జగయాన పతియాన కకక. 
క [కియానల ధాయ్యానయ।క్రమగ తి 

యాన గజగజ వడశి శయాన తత్చి 

యాననము గని తాలి నయాన నవుడు. ౭౬, 
టీక, కల. ఛ_ర్తయొక్క (భ _ర్హెట్టిన) యొట్టునకు, _అతిభయానకజ 

మిక్కిలి ఘోరమయిన _ (కియా = పు.త్త్ర) దండనకర్మ య"నెడు _ (క్రియా = అధి 
ఇారిక కర్శయొకి - ధాయ్యా == (ప్రజ్వలనబుక్కుయొక్క_ -సయకమ, = నీతి _ (పా 
పయొక్క - గలి = విధము - ఆనకా = తాంకంగా _ చైరుల (ప్రాణమును హరించుటకై 
కావించు నాఫిణారిక పహోగీమాన్ని ని థాయ్యయను బుక్కు ఎట్లు (పజ్యరిల్లం జేయు 
సో ఆ విధముగా రత్నాంగియొక్క ప్ర త్హందండనదుఃఖమును. అన యాన మంటలు 
మండించె నని భా. శయాన తత్ (సీయ ఆననము ఇ స. యా es 
ముఖమును. నయానకా = వినయముతో. 

క, మనను నవిలుపం జాలక కడు!ప్రున( బుట్టినదోసమునకుం బొగులుచు = 

జనుబేర, సాన. బెట్లతి | పని లే దక వాని వాత ఫల మిటు లుం డెక్, 

క, అని వాల ఖన్ను రాలి మనమునం 'దెర వేయం బు _త్వ్వమమతాంబుథి ని 
ల్చినచోట నిలువ సై (పక! వనితామణి నగరు వెడలి వచ్చుచు నంత౯ 
టకప శ్త్రిమనుతా అంబుధి ఆ సుతుని (సై) (పేమయను సముద్రము, మన 

మునకా తెరచవేయకొ = ఏమియుం దోంపకుండునట్లు మనస్సుని నా . 

అ, “భామవములార్క రండు, నాముద్దుత నయుండు 
_ వేడ్ వేడి?” యనుచు వేడి త 

18 ం 



౧వతా సారంగభర: చర్మిత్రుము 

వెడి వేండిసీరు వడందకాటుకకంటి ----. స న 

కొలుకులండ మాటి కొలుకుచుండ.  ' -- స్ట్ రకా, 

టీక, వేడి = ఎక్కడ నున్నాడు. వేండీ ys కిొలంతల ' ఆండక్షా= 
కొనల చెంతను. 

చ. “వల దని మోర లెన నొకపాల్ చెలుపం గద రయ్య ; శ యాలి, . 

మాటలు వీని యన్లు(బట్టి నకటా తెగటా రుం యంచు నామె పె 
దల గని వు త్రృమోహమున చె దై.న్యపడెం, గడు రాజు మొ త్త 

గా నలమొగ సాలకు నోర యం టన్న ది నిక్క_ము గాలు నయ్యెడ౯, 

మ, తొలలం దోయం pet మూత లయి పీథు ల్నిండి యు .న్నమ్మల 

కులు తన్నుం గని మైన యైన పడుచుం గన్నీళ్లతో. వెంట ర్వా 

జెలిక త్తెల్ మును గల్లుమార్లము బయ లేయంగ్య రత్నాంగి గా 
దిలిగారాబు6 గుమూరు. దున్న కడ కేతెంచపకా నితాంత వ్య భః. *౮ా౧. 

సీ. నుతుః డట్టివాండు గాం -డతివమాటల శేమి ?. ; 

యని.తాళు జాయె "ర్యా జనిడివారు. - “స 

న నెవ్వరమన 'మెవ్వం జెజుంగు, నన్నాము వున్నా. డ్ 
_... మును దేవడె 'యెబుంగు, న ననెడివారు, 
విభుడు ధర్గాభర్మ విధము కావక వేసె 
హో] యొతయన్యాయ! sees 

స్వామి! యయో! పగవారికి నిటువంటి 

౧“. అఊూపవ 'రావలి, దనెడువారుం, 

లే. పట మెజులోను, నోలవు గదర యన్న, 
మెట్టు వచ్చెర నీకు వేం డెట్టివాటు[) 

అనుచు, సారంగధరుం జూచి యమ్మలక్క... 

లఫుడు కన్నీళ్లు గలవాఠ లయిరి వురని  _ , జస రాత, 
నీ “ఉపకొరమే కాని యపకార మెస్రం చనం ప 

లంచం డయో! యెంతవాంచివాండు! - 
గ 



“తృతీయాశ్వాసము... గకిడా 

మనను చూత మటంచు! దను నే మనిన. hal 

గాని కోప మొకింత లేనీవాండు, . 

మదిలోన నెవరి కెయ్యది: యిష్ట. మదీ యట్లు. 

అము Te 

భువిం గలడా యిల బు సైడు పెరిలౌడు 

వారిలో మటియిటువంటి వాండు.! 

ఆ. పరమసాధు!' వనుచుం బలుజగూటు సారంగ... 
ధరునిగుణము అల్లం దలంచి తలంచి: 

పౌరజనము లెల్లం బసిబిడ్డ లాదిగా .. . క ER 
వగచి క ని స్తిపడనివారు తేరు ms | వ. న EE HIT 

శే జత్తులకుం డెంకి యధునిర్మిదజిత్తుచేత ౨౨౨ =| 
ఇ నలయురగ పాశ బద్ధుం. డై యలయునట్టి 

రాముతో డన ప గారాముత్రోడం 

జెంచినకుమారు.. గాంచి పెం పెంచి. కనలి |. 

టీక, —రాముతో డు అనకా = లక్షుణంయడో ఆనునట్లు గా, న ల 

మ, అవు డన్యూనిసి “యింత నే సెసితి'నె చ్మితాంగీ యటంచు౯్ | బొకా 

రపు శేల్దమల నగ కుంతల తట్ రాకా నిశా కాభఖ కే. 

క్యు పమాస్యంబున మోందికొంచు సుతుపై పె నుడ్చాప్ప యె a నం 

దుపకంఠ వతి బద్ధ తర్గక దిదృ మక "ధేను (గ్రయకా..... ౮౫ 

టీక. యా అ్మగ, త స = ముంగురుల (ప్రేమ నెడు ఫ్లూర్ణినూ క "వేళకు 

చంద్రుని వంటిదైన మొగంబున, ఉహ, .క్రీయక్ = సమీప భూ మ కట్టబడిన 

దూడను చూడంగోర్కి._చేత శేసీన యావువలె- 

ఉ. రంగ దపార మోహా జలరాశి ముసంగ్ రహిల దోరోంగ రోం 

త్నాంగి యొకింత సేపటికి _ “జోనుకుమూర్య కుమార “నేడు చి 

(కౌంగికి నప్పగించుకొఅకా నవమానములాలా' భకలచ్ జే. ' 
"శృం గని నిన్ను శాయు గడల్కోన గోమున నెత్తి పేలయటల్ . 

వ 
ళా 



౧౪ిం సారంగ ధర చ ర్మిత్సము 

న బహుభూప ణధురీణ బాహువల్లరులకా 

కఅకుమువ్నిరి తాళ్ల విజిచికట్లు * 

మృగమద (శ్రీగంధ మిళిత జేవామున"కా 

గాటంపుగాంభూళి కప్పడములు ? 

నివికావతంస నాజత పదాబ్దముల కా. 

యీడుపుతొ టుపాకెల్లిదములు ? 

జాతీ చంపక చామ పీతకేశ ముల"కొ 

యట్రిట్టుజీరాడు నచ్చికములు € 

తే, నెండకన్ను ను నీడక న్నెబుగకున్న 

“వుట్టుభోగిక నయ్యెంబో యిట్టి వెతలు ! 

కడువు దరికొనదా పని. గన్నయనవుజె € 
యన్న యెటు లోర్తురా నను గ శః 

టీక. శిబికావతంస = (శ్రేస్టమయిన వా. వీత = చుట్టయిడిన, 
శా.నిన్నున్ సద్దుణవంతుం డంచు నెపుడు Bs మెత్తు౯ Xద్యా, 

యన్నా, నేం డిడి యెమి చేసితివి? యేలా ప్రై సీభూటు నీ 
కిన్నాళ్ లే నిది? చెల్లంబో! జనని గాదే యల ల్లచితాంగి దా? 
నన్నుం జూచినకంటం జూడ వలదా నామాటుగా నాయమక౭౯ ? 

ఆ, పరులమర్శ మెత్తి పలుకనివా రన. | 

ఛామినులకు నాన పడనివారు 

'దలంచి చూడ చేవతాసమాను లనంగ 
వినవె సీతి? యేల చేదు నైతి ౨ ౮౯. 

క, పొలియుటకు నేమి? యెంద్యా _ 

. గల. దందుకు వగవ. మది. జగనోహనకోే 

మలుండ వగునీకూ నీవిధ్ధి. లహ తమనే 
ట్య నలచత్తురాననుండ్తు జత నగనా యకటా |. వాం, 



త్ర తీయాశ్యాసము, ౧౪౧ 

క, నానావిభవములం దగ 

నే నినుం జూతు నని యున్న ని ట్లాయె నయా! 
తా నొకటి. దలయ దైవము 

తా నొక్కటి దలంచు ననుట తథ్యం బభ్యు౯, Fata 

oN ఒక మంజువాణి పాయక మొగంబున (వేల 

సొంపొంది నురసేవం జొక్కువాండు, 

వాసిగా బంకజూతాసనుం డనునుడి 

_ _వడినాండు రాజస పక ఎ్రలినాయ, 

 పాలుపా లనుచుండం బసిబిడ్డల హరించి 

తండికి (దోహంబు దలంచునాండు, 

దా సదాసత్త సవ రనుండు సేత వికారి 

తన మరాళగతి యేతటిని విడండు, 

శే నలువ నలువగం జూడంగాం దులువ గాంజె? 
యతని నన బని యెమి + లో కాధిపత్య 

వేచి యందజు లోం దల యొ తికానెడు 

నటుల జేసినయీశ్యరు ౩ ననుట గాదె? నే గై. 

టీక.__మంజోవాణి == మంచిపల్కులుగల శ్రీ త్ర (మునావోరిణియెన సరస్వతి 

యనియు), మొగంబునకొ == (మోలను (మోటను అనియు) సుర సేవక = సారాయి 

ద్రాగుటచే చెవ స చేవతలుసేయు కొలువుచేత అనియు), పంకజాత ఆసనుండు = 

పాపపు సమాహమునకు ఆధార్నమైనవాండు (కమలమున కూర్చుండు వాం డనియు), 

రాజస్మప్రకృతివాండు = దురఖిమానపఫు స్వభావముగలవాడు (రజోగుణ 'సంబంధమ 
యిన స్వభావముకలవాండు అనియు, పాలు,. హరించి = పౌలు (దాగ త్వరపడు లేం 

కశిశువులను చంపి వారి తండ్రులకు దుఃఖము గలిగించువా:ండు (పాలు, , . అవుదూడలను 

దొంగిలి (శేకృష్ణులవారికి (దోహము "గావించినవాండు అనియు), దాస, ,గతి = బానిస 

6కు బానిసతనము సేయువా(డు_పనికొక్కి_రి బిక్కిరి తనముగానుండును - (ఆరాళగతి=) 
క0కరమాగ్గమును. . *+(శాను సర్వదాతనస త్త మందు ఉండువా(డ్సు - తననృష్టి దకా భేద 

సులు Rene తొను పాంన నెక్కి, సంచరించుటను,, .) ఈణ్వరు ననుట, ఈశ్వర 

గు (బ్రహ్మలు ఒకతలమా(్రము (త్రుంచినందున ఇట్టిచెట్ట గలిగినది = అన్ని తలలును దారింప( 

3 



గక సారంగధర చరిత్రము. 

“డాయల€ల గటా యని పతాకము 

మ, అని కోకించుచు ,నున్నతల్లి€ గని * యమ్మా నేను. ey న 
ట్రనె నీమాటుగనే తలంవుదు, మరు ల్వాటిల్లి యాయమ్య న 

_, న్నెనయక్ గోరిన నియ్యకోక కడ శే 'నేతెచితిం గాని ప్లా 
వని యేదోసము నే నెజబుంగను మనోవాక్కాయక ర్య రంబులక్, 

ఉ. అవర పోలుపొం డెటు కొమ్మను భేశ్యరుం 7 క ని 

క మని కోయం బంచె సరగక్ష ఫి సభ మారు. నుసేకు.సేసి నా 

యము దలంప కిచ్చకమె యాడిర్ని యే మన వచ్చుం !. గన్న మో 
హామ్మన నికుం బోదు గను 'కాత్తికాం. దలంకుచు వచ్చి తియ్యెడ౯, 

తే, చెల్ల పీకు సాధ్విమకల్లి వై వెన ప 

తల్లి కీదళ్లు వచ్చెంగా దన్నుంగశుట ౫: Es "ee 

వల్ల! నీ వల్ల ధారుణేవల్ల జ్ఞ అ: 

మోజీ యీరీతి వచ్చూట; మేర టమ్మః టం చస © చన. 

టీక... ఈదళ్లు = ఇడుమలు.. 

చ, అడలకు వమ్మ నీవు, కల నైనను క మూ కము: a 
యొడల స పత్నితోం 'జెలిమి యయించుశ. దప్పకంవచ్ళు. నక ర 

గడం జరియిఠలిను. : వాదుచెలికాల్భడను నవం 'జగోడవమ్మ. “ణం 

పడరణగ న-న్నిత :న్యఆనవమ్వ విచారము. న. మానినీ. ౬ 
కో జనస్సి విచ్చేయము ప్ర య. . 
''వనుచులా సాష్టాంగవినతుం £ శేవనినో ' 

3 నను నజుదుల్యపో నగుతువ.. తే ఈ 
:. యనోలఈదులబిడ్డం జూచీ-యవ నతకళ యొ వ నో, 

న ఊలావాత్రైళ = 'బుదులరాశి. అనుగటుదోల = ప్రియమయిన ఏంత 
poe జలిగ్న, "ఆవ. , = (దీవించుటకై) వకు (యతని) వంచి ' 
క లోవోయి యన్న స దీవన నేకోదువి. లీక దీర్హాయుండ' వై వ 

a వర్థిల్లుము. _ వని దీవించి మిగుల, నగు లుహ్నంగకిం, 

ల్ 



టీక.__.శేపటిదీవనకా = శేపు, ఫలించెడు ఛాశీర్వ్ణచనము చేత. 
ఉ, “కందు గ దయ్య నీమురువ్చు కన్ను లపండువ్రు గాలు నంటినం 

గందుం గ దయ్య సితనువ్వు కౌతుక 'మొప్పుంగ నీదు పావు ; ఫ్ నేం 

గందుం గ దయ్య యంచ్చు నిను గన్న సపత్ని నహింభ దందుం బో 
కందు. గదయ్య యుల .వినవై లివి నావచనంబు De pe EE 

స్తే చందోదయం బై బెన చండాన నీశాక 
గన్నులు చల్లగాల గాంచు చెవుడు, | 

నిను గొండం గాం జూఛుకొని యేవిచారంబు ... ఖల 

లేక యుండుదు. నాత్మ తథ మైన, ఇ... 
నినుమంతదడ వైన సీన్ల రాకుండిన “౨౨౦. 

నది యెమొ రాండని యెదురుచూతుం 

'దెలియం' జాచినయెడ దృష్ట బా(కునె యని ( 

వేడ్క_ దీఅలం జూడ 'వెజితు నిన్ను, కటల న వన 

తె..నటున ల దరింతు ? విరూప మెచటిం గందు? 

సీ వికను వత్తు వని యెందు నెదురుసూతు ? - 
నుననులో నిన్ను నేలాగు మజవ నేర్తు ?. gr 

సీవ్రు లేనిది యొక (బతు శేకుణూరశి ౨. ౧౦౦. 
టీక..తరింతు = :.(ఈదుఃఖ 'సమా్యద్రమును) 'ఈయుదును, 

ర్ తనయూాత కం (శే గాయెని క 

తనయా, యివు డెంత సేసె దైవ మయూా నిన్! 

తనయానిక నెటులం దరిం స్ 
తనయా ప్రిని ? నే నె నభాగ్య నగుజంత నయా, .. ౨. ౧౦౧, 

టీక, (వేగు = భారము. ఆనికకా చ కస్ట్రమును. తరింతుక = దాంటుదును. 

కనయ ఆ ఆ ప్లీకా = (దోవహాము సంభవించి నందున," హా. z= దుష్తారాలను, 

స జనన జేళలు స్తూచి ఘను డౌ ననిరి గాని 

వెలయ లేం డని శాం డె దెలుప శైెరి 
ఇ 



రికేళ సారంగధర చరిత్రము, 

క ఇ 

కరము రేఖలు సూచి ఘను డౌ ననిరి గాని 

(పబలలే డని నాంజె పలుక రెరి, 

౫తిలతణము సూచి ఫఘనుం డౌ ననిరి గాని 

యీాడేజుండని నాంజె యెంచరరి, 

యనుపమాకృతిం జూచి ఘను డౌ నసిరి గాని 

కడేం డని నా౭కె నుడువరైరి, 
. కటకటా 1! నవుం దగ; డేడ (గహాబలంబు ర 

me 

నేడ సాము దికము ? లిక నేడ చిన్న * 

లేడ ఘనగ్మాతమహిమలు ? నేడ నుద్దు? ” 

లందు రత్నాంగి నుతు6. జూచి యలవుంటించు. 

పలవించుం బల్ల టించుక్ , | 

బలపల కస్నిరు నించుం బసివాం డంచుకా 

ఏలవీంచుకొా బొలు పెంచుక్కా 

దలవరులకు నప్పగించుం, దల యటు వంచు౯. 

టీక, _పల్లటించుకొ = -దలించును, 

౧౦.౫౩9, 

౧౦౩, 

కనుగొని మూర్చిలుం డెలియు, గానిలు, నౌదల యూంచు,* నేంటితో 

నిను నెడంలాసి పోవలెసెనే!' యని యక్కు_నం జేర్చుం, బోదునా' 

యను, నటు గొంతపోవు, నునురంచు వెసం జను దెంచుందో టుపా 

బనయు లతాంగి, కన్నకడు పేగతి నోరిచి యుండు నక్క_టా! 
ఐఇటువలెం బెక్కు బచెఆఅంగుల 

నట వనటం దొలంగి రాక యాజఆజటపడంగాం,. 

దటుకున నిటు రా జెజీగిన 

నటమట వుగుం గొర్య, మనుచు నాభీజనముల్, ౧౦౫ 

చేడియ రము ,“వెన్నెలయుం బీశటివంటివి నుమ్ము మేలును౯ 

గేడును, త సఖంగి జార పంతు రా ర్హిమై, 

a 



నాడిక లొందువార నుఖ మందుదు, రోడలు బండ్ల వచ్చు, బం 

డ్లోడల వచ్చు, పీకు నిటు లూరక చింతిల నేల మానిని. 

టీక. ఆడికలు = నిందలు, 

, అని యూజుడిలం బలుకుచు నిరుగడలం జేతులు వట్టి తిగువం దిగు 

వం బడియున్న మగువం 'బెగువం (బాఢసఖీవారంబు బలాత్కారం 

౧౦౬౯. 

బున నెట్ట కేలకు౯ బట్టి తీసినం, బట్టి నెడంబాస్తి గాసి యగు నెగులునం 

దనుం గనుంగొని వురజనంబులు వురవురం బొక్కు-చుం బురస్క_రింప 

నత్యంతఖిన్న త్వ మొంది, మందిరంబునకుం జని తనుజని గుణబ్బందం 

బుల డెందంబునం దలంచి నోరు గాయ పడ నద్దేవి పరిబేవ నంబు 

గానించుచుం టె, (1) నంత నాశ్షణంబున నగరరతుకు లశ్నీణనిశిత కౌ 

శ్నేయక (పకాండ | పచండభుడాదండు లై దండధర కింకరు లన నుద్దం 

డత గండు మెజిసి రసామండలాధిపకుమారుం గొనిపోయి, (2) నిజ ర్దిత్ర 

విపాణ రణ శ బైగుణవారణాహ్యోన సంవిధానసూచక మ _స్తకోపరిన్య 

స్త (పత్యాకుంచిత హస్త (పశ స్తాదభ్ళో విభవము ధురంధర దిక్యూ-లంక 

ప సీంధురఘీంకార సంకులంబును, (కినము ద మాధురీ ధురీణ మద 

లిలిక్షు జిహ్వా పల్ల వాగ చాప లాచ్చభల్ల ఖర నఖరభల్లము ఖవిదళ్లిత 

బహు నాకుకువార ముహుర్కుహు రృహిర్నిర్ద తానర్షళ కుండలిమం 
డలీ |గసనవ్య్వసనసముల్ల స ద్యనమయూర శేకాకుల వ్యాకులంబును, 

(ఉ ననేళోలూకముఖ (తోటిళోటి _తుటిత కోటరనిచాణ కరటకు 

లోడ్డయన గరుత్సటల పటపటార్భటికా పిఘటిత సి దాతం దా విదా 

వి కపి కంవిత శాఖతాఖాసహ స పరిపతిత పరిణత ఫల రస్మ పపూర పూ 

రిత నానాలతాలవాలవలయంబును, (5) |బవృ_తే సంవతేకాసమయ స 

'మున్నిద సమ్ముద సలిల గాభావగావా దుర్విషహా సర్వంసహా సము 

ద్ధరణచణ శాంబరీకిటి వఏడంబనాడంబర లంపట ఘూరతరఘాగణాని 

ఖాతత్షైతలగర్భ నిర్భరబల _స్తబ్ఞరోమస్తో మాస్తోక నిర్హాత పాత స్ఫెతభీ 
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౧౪౬ సారంగధర చరి త్రము, 

షణ ఘుక్టురనిర్హై పణా చంకంప్యనూనదుమపరంపరా భయంకరం 
బును, (6) దుర్ధహప౯ాత మ'రాషకా (పపంచిత చపేటికా నివాత బహుళ 

హరిణ గణ గళ గళిత రుధిరధారా ద౯ చరణవిన్యాస దీవిత నిజప 
ద్గతి నివేదిత వ్యాఘిసమూహ దురవగాహంబును నై, స _త్త్రింబు 
గావ్రున నఖిలద్విజ్యా శ యం బె, వనంబు గావున బుండరికనిలయం 

బై, కొననంబు గావున సకలాగమరణేయం బె, కుంజరహిత స్థలంబు 
గాకుండియు( గుంజరహితస్థ లం బె, సుమనస్థానంబు గా కుండియు 
నుమనస్ధానం బె, పల్ల వాగమ్యాంబుగా కుండియు. బల్ల వాగమ్యం 

బె, యొప్పునక్కాంతారంబు నాచ్చి యచ్చట న కాలసం ధ్యారాగ్వ 
దభ్యుంకపు చిటాచిటార్భటీ నట చ్చటులదావపావకోత్కీలం జైన 
కుత్కీ_లంబునోలంబున నిల్సి, తౌ మంతకు ముందుగ నృపస తము 

చేత మూం డు తరములు? గొన్న వా రగుటంజేసి యాసళత్పురుపషారా 
ధ్యుని వధ్యశిలమిాద నునిచి యయ్యెడ, ౧౦౭ 

టీక, తనుజని = కుమారుని, పరిజీవనంబు = రోదనము, 
(1) నిశిత కా చేయక (పకాండ = వాండ్ ఖిడ్డ (శేస్టములచే, ల. 

రసా = భూ. నిజజ=తమ - నిశిత == వాండి - విపాణ = కోటజలతో _ రణ = 
ర్రయునకు అ శబ్లగుణవారణ = ఆశాశ గజమును (ఐరావణము ననుటు ఆహ్వాన = వీలు 
చుటయొక్క.. _ సంవిధాన = (పకారమును _ సూవక == తేలియంబటుచునదిగా _ 
మస్తకోపరి = తలమీద - న్యస్త = ఉంపంబడినదై _ (ప్రత్యాకుంచిత = వంప(బ 
l= హస్త = తోండముయొక్క.. _ (ప్రశస్త = (్రోష్థ్రమయిన - అద(భ = 'గొప్పం- 
విభ్రమ = చలనములయొక్కా - ధురంధర = భారమును వహించి _ దిక్ కూలం కష = 
దిక్కు లయొక్కొ._ యొడ్డులను ఒర "సెడి _ సింధుర ఫుంకార సంకోలంబును == ఏంనుగుల కీ ఘం 
శబ్బముతో నిండినదియు. 

(2) అతదు = అధికమయిన _ మాధురీ = తీంఫుతో _ ధురీణ = నీండిన = 
మెద = తేనెను - లిలితు = నాకంగోరు _ జిహ్వా పల్లవ అగ = చిగురువంటి 
నాలుక తుదయొక్క  బాపల == కదలికగల _ ఖర నమిర భల్ల = వాండియైన బశె 
ములవంటి se ముఖి = అ(గముల'చే - విదళిత = చీల్చంబడిన = బహు నాక్ ౫ 
చెక్కు వుట్రలయొక్క - కుహార = రంధ్రములనుండి త్ల ముహుర్తుహు;ః = మాటిమా 



తృతీయా శ్యాసము ౧౮౭ 

టికి - బహి ర్నిర్లత == వెలికి వచ్చిన _ అనగ్లళ == అగ్డులేని _ కుండలి = పొముల - 
మండలీ = సమూహమును. = (గసన = తినుటయనెడు _ వ్యసన = పనియందు -_ 
సముల్లసత్ = ఉత్సహించుచున్న - వన మయూర = అడవి నెమళ్ల _ శేకా కుల == 

శేక్షల సమూాహాము చేత _ వ్యాకులంబును = కలిగుండు వడినదియు. 

(ఈ) ఉలూక == (గుడ్డగూబలయొక్క.. -ముఖ = నోటీ _ (తోటి = ముక్కూ 
యొక్క. - కోటి == అముచేత య్ (తుటిత == గాయపబుపంబడిన - కోటర నిదాణ 
=కోొఅటలలోే ని దించుచున్న - కరట కుల = కాకుల సమాహాముయొక్కు._ _ ఉడ్డ 

యన = ఎెగురుటయందలి _ గరుత్ = "అక్కలయొక్క - పటల == సమూహము 

యొక్క. - పటపట అఆర్భటికా = పటపటయనుసందడిచేత ౬ విఘుటిత == ఇడంయగొట్రయి 
డిన- నిదా తండా = నిద్ర మబ్బుచేత - విద్రావి = పరువులిడుచున్న - కపి, , ,బునుఆ 
కోంతులచేత కదలింపంబడిన చెట్ల కొమృల 'వేలనుండి పడిన పండిన పండ్ల రస ప్రవాహము 

చేశ నింపబడిన చెక్కు. తీయగల (ఆలవాల=ూ) సాదుల గిణులు (గుర డనిపాదుల్సు గల 

దియు, 

న్నిద = పొంగిన - సము,.,.చణ == సముద్రమయొక్క_ నీట లోంతుగా మునింినదై 
ఓర్వ లేకున్న భూమిని లేప్రటయందు (చణ = ) నేర్ప్వరియయిన - శాంబరీ కిటి = మాయ 
పందియొక్క్టా (ఆడివ రాసామును) = విడంబన = అనుకరించుటయొక్క - ఆడంబర == 

అలిశయమందు - లంపట = ఆస క్తమయిన - ఫూోరతర = మిక్కిలి భయంకరమైన - 

మసన = ము క్రైతో జా నిఖాత డా -వీల్చంబడిన _ మేతేల = భూ ప్రదేశముయొక్క... ఆ 

గర్భ == లోభాగముగల వైన - నిర్భర = భరింపరాని _ స్పబ్దరోను = పందులయొ 

క్కు స్పోమ = సనూహములయొక్క_ - అస్తోక = అల్బముగాని - నిర్వాత == 

పిడుగుయొక్క. - పాత = పాటువలె - సీత = వ్యాపించిన - భీషణ = భయంకర 
మయిన - ఘుర్గుర నిెఫెరాకాషకా == ఫం ధ్వనిచేత = చంక౦ప్యమాన = చుక్కల 

కదలుచున్న అ (ద్రుమ = చెట్టయొక్క. 

(ర్) దుర్గర్తతర = అంపరాని - అమరక్ష జ కోషముచే - (పపంచిత = విస్తరిం 
రుల, యు ఎద 

పండిన - చపేటికా = వెంపకాయచేత _ నిహత == కొట్టంబడిన - బహు, ,,బును = 

పెక్కు "లేళ్ల గుంపులయొక్క.. కంఠమునుండీ కాటీన ర_క్న పవాహములచేత తేడిసీన 

పొదములను ఉంచుటచెత (ప్రకాశించిన తమజాడచేత కెలుపంబడీన పులుల గుంప్రుచేత 

వోరశరానిదియు. 'స_త్త్రంబు = అన్న (పడానగ్భహము = అడవి, ద్విజ = (ఛ్రావాణులు- 

పక్షంలు, . వనంబుుజజలము _ అడవి. పుండరీక == కమలము _ పులి, కాననంబు == 

(బన్గాముఖము (క + ఆననంబు) - అడవి. ఆగను == వేదములు - (అగమ = చెట్టు. 

గా 



౧౪౮ సారంగధర చ రిత్సేము, 

కుంజ రపీొత = పొదలు. లేని - కుంజర హిత = ఏనుగులకు అనుకూలమయిన. సువునః 

స్టానంబు = డేవతలకౌవు - పూవుల తావు, పల్లవ = చిగుళ్లు _ (పఠ్ - లవ) పొద 

లేళములు, సంధ్యా. , .కీలంబు == సంధ్యా రాగమువ లె ఆకాశము నెరయుచున్న చిటచి 
టయను (మోతతో నటించుచున్న తీవ్రమయిన దావాగ్నలచేత ఎగయుచున్న మంట 
లుగలది. కుత్కీ_లంబు సూలంబునకా = కొండయొక్క_ దాంపున, 

న్స హిమ శె లజాజానియెదురుకట్లకుం బ్రౌన్ 

యలయించువిలు కాసి చెలునువాసి. 

గళలు వెచ్చము గానికలువ నెచ్చెలి కాని 
_ మురువుం గి మన నిసిమోమువానిం 

గసటు లేనికడానిపసిండి. నించుక యేని 

సరకు సేయనిమేనివాయ వాని. 

గలికితుమ్మద యాని నలులునివిది. బోని 

"మొలక పాయముం బూని యలరువానిం 

తే, గరగరనివాని ముఖవి లోక (పవధ౯ా 

మాన మోహ పయోరాశి మగ్న యువతి 
జన వాదయ సంగ తౌంగజ జ్వలన సామి 

"భేని యగువాని. జిజుతుకతేనిం జూచి. ౧౦౮ 

టీక..-పామెలజా. జాని = శివునియొక్క_, ముఖ, "దేని = (తన) ముఖము 
మాచుటచేత పెరుంగుచున్న మరులనెడు సము[ద్రములో మునింగిన జవ్వనుల సమూహము 
యొక్క_ మనస్సులో తగులొ_నిన మద నాన్నికి (ప్రజ్వలన మంత్రము. చిలుతుక పే 
నిక = యువ రాజును, 

క * ఎటువలెం దునువముల వచ్చు౯ 

గటగట 1! యీాతలిరువంటికరపద ! ” మనుచు౯ 

జొటజొట కన్నీ రొలుకలం 
గటకటపడి విన్న (దనము గడలుకొొ నంగ౯. ౧౦౯, 

ఉ. ఉన్న తలారులం ని (వీయోక్తుల నాతండు * మిరు నాకు గ 
నెన్న(డు మోకు నెగ్గు భుటియించుట లేదు గదా, నృపాలుం డో. 

ళ్ 



మిన్నక యాజ్ఞ 'వెట్టుం డన మిల వచ్చునె మాకు € నేటి క్రీ 

ఖన్నత నొందం £ జేయ. దగుకృత్యము సేయు డటంచు. బల్కి నక. 

చ. * తలవుము నీకు నిష్ట మగుదైవము” నావుడుం * దల్లిదం డులక్ 

దలంతు నటన్న నిదజాయతం. చామె తెగించిరి, ధమః౯ాదేవత౯ 

దలంచెద నంటినా యనఘు దండ్యునిగా నొనరించెం దల్లిదం 
దులు నిక దైవముం దన కుడు పభు కేఖరుం జే తలంపయ౯ ౧౧౧. 

టీక. ఉడ్నుపభు = చంద్ర, 

చ, అని హృదయాళం డాయన దయాళనిం గాలుని సంహరించి మిం 

చినఘనునిం గరంబు విలసిల్ల (౫ దివ్వపదం బొసంగువే 

ల్పును బరమేశు శంకరుని లోకశ రణ్యుని భ కవత్సలుం 

బెనంగానుభ కి స్ఫాత్క-మలపీశి దృథఢంబుగ నిల్సియుండయ౯, ౧౧౨. 

టీక. _హృదయాళు డు = మంచిమనస్సు గలవాడు, కరంబు = మిక్కిలి - 

చేయి, దివ్యపదంబు = దేవతలతాొవు (స్వర్షమనుటు _ మేలయిన 'పొదము, 

శే ధర బహుళపవమునం గదా కరపదంబు 

దజుగవలయును సారంగధరున కరయ, 
గతబహుళపతుమున నలకరపదంబు 
దటుగ వలసెను సారంగధరున కపుడు. ౧౧౩. 

టీక, కరపదంబు = కిరణముల చోటు (ప్రకాశించు భాగ మనుట), తటు6గక్షా = 
కర్ణ సారంగధరునకుక్ = చంద్రునకు. గతే బహుళ పక్నమునకొ = పోయిన వెక్కం 

డ్రు మిత్తుంలు గలచోట (ఆఫ్తు లెల్ల వదలిపోయిన యూవనములో), 

నే వాండికత్తుల నెత్తురు వటద గాల, ' 

“హర మహాదేవ శివి యని యతండు వల్క_ం 
దజీగి తలవరు లావిపత్క_రుండు గాని 

శానుతు విపత్కే_రుడుం గాగ జేసీ రవుడు. ౨ ౧౧౪. 

టీక. విపత్క_రు(డు = విపత్ కరుడు = ఆపద నేయువాండు, వి ~F పత్ - 

[రండు = కాళ్లును చేతులును పోయినవాండు, 

శ 



౧౫౦ సారంగధర చరిత ము, 

ర 

aU, 

గోతిలో, 

లా వగు నట్టిదుద౯-శ యలంత సహింపలో లేక య శుభా 

రావళి గాజు “హో! జనని! హో! జనకా యని బిట్టు PrN 

పోవుచు, జొత్తుపాప యనం బా ల్పగుదేహము రక్తసి క్ష మె, 

భూవరసూతి కీలెడలుబొమవిధంబున వాల భూస్థలికి ౧౧౫. 
* అతండు నడియెడుదురవస్థ కాత బాగిలి 

కొంతతడవు నికుంజంబుపొంతకు. జని, 

తాంతతనుం జై నయతనివృతాంత మెల్ల 

నరసీ పోదము గా కని యటం దొలంగి. ౧౧౬ 

టీక... తాంతతనుండు = బడలిన చేసాము కలవాడు, 
. తలవరు లేల, లేధోవ్రులితండేము నెత్తుటిగాలుకె హూళా 

హాళిమెయి "రాల, తాగ లయినట్టనృకంబులు [కొంబాదల్ రొదల్ 

చిలుకుచు నీ, నీగలును జీవులు దొంతర గాం బై పయిక్ 
విలవిల మూయ, మూాయగనలె జెగ్టిలి పల్క_6( ౨ లేక వేదనకా, ౧౧౭, 
టీక కౌలు = ఘాతుకములు, ee చవొరంగా, 

సమసి ప్రి కొంత తడసిన | (గ్రమ్మజం దెలిన్చెండి లేచి, కం చెజుచి, సమో 

సమ్మన నెవ్వరిం గానక | నుమ్మలిక లెసంగ ననువు లూటాడంగ౯, 
. “అలత సహింపరాదు, కెగటాప్తప రం డిఫ్రు, జెందుం బోతిరో 
తలవరులార ; మొ రయిన దగ్గజ వచ్చి వధించి పోనే, 

యలమట (| నోమృనములార ; యూ దవకీలలార, తళా 
బొలియలం జేయ ఆ 'వెతలం బొందల తే” నని రోయు వేవుటు౯. 

. కువితమా నను. జై వృథా కోయ బనివె! 

నకట యిటువంటికువిభు. డెం మైనం గల! 
కాలుచే గోతం బడలేక కడకుం డొలణగం ' 

గాలు చే నోతం బడం చస గా లతాంగి, “౧౨౦. 

టీక,--కువిభుండు = భూపతి - దుస్ట్ర రాజూ. కాలుచేకా = యమునిచేత, గోతజా= 



తృతీ యాశ్యాసము | ౧౫౧ 

సీ దొరలచి తంబు వీకరణం చాటిల్లుగా 

యని తం డియవివేకమునకు నడలుం, 

దరళలోచనల. నేతజీ నమ రాదుగా 
యని పినతల్లి మూాయలకుం దలకు, 

నేమి చేసితి నేర? మిటు సేయ చేనుని 
కిని బాడీ లేదు గా! యని గలంగుం 

దొలిమేన నెవరి శాములను బెట్టితినొకో * 

యనుభవింపక పోన యనుచు వగచు, 

కే సచివనుతునూట నిజ మని సారె బొగడుం 
గొంతే "పేడ్చుం జఉంతించు. గొంత (వొద్దు, 

శర్వ! సంకర! శకిధర! శరణు! నాకు 

సన యనుచును నెడువు నొకింతత డను. ౧౨౧. 

శే ఇటువలె ననేక గతుల నారటము నొంద, 
గగనభారతి వానిమైం గరుణ నృెడమి,-_ 

యడలకు కుమార నీ కిది గడవచేర. 
దెట్లనినం, బూర్వవృత్తాంత మెల్ల నినుము, ౧౨౨. 

క, ధరమై మోహనబింబా |! ధరమై రివ్రభయదహయమదావళ ఏరో 

'_త్క-.రమై మహసీయరనూ | కరమైకౌశాంబి యన నెకవురం బమరు౯, 
టీక._భర, ..మె = భూమియొక్క జేవామనందలి మనసోసారమయిన దొండ 

పండువంటి యధరమువంటిదై. మదావళి = మదఫపుటేనుంగులు, 

క అఆనగర మేలురా జా |! న సత్యసంధుండు నుగుణాం 

భోనిధి శిహరిపద సే! వానందుండు ధవళచం దుం డనలాం బరలకా, 
శే అతని శేన్సరు సతు లుందు; రందులోన 

భువననుందరి యనియెడుభఖోగవతికి 
మేలువా(డు ధరాతల మేలువా(డు 

మేడిసిం దులలో నేల్ల 'మేలువాండు. ౧౨౫. 

టీక, మేలువాండు = వలపుకాండు, 



౧౫౨ సారంగధర చరిత్రము. 

[పంచచామరము, | 

అమాత్యు లిద్ద బుందు రా ధరాధినాభుచెంగట౯ 

నువముంతుండు౯ జయంతు(డుక్ వనుంధరామర్న్మాగణుల్ 

సమానళీలు ; రందులో వలంతి యంచు రాజు ప 

వై నుమంతుమాట వించు గారవించు నెంతయుకా, అక 

"లే, అందుల కసూయం గఅకజణ మంచు మిగుల, 

దుష్ట కపటవివారవంతుండు జయంతు. 

“ డంతకోపముం డన్రురా ! నువుంతు. డినుచు 

నంతకోపముతో నుండు నాత్శలోన, ౧౨౭. 

క్క అటు కోంతకాల మరిగిన, 

నట వాండు, నుమంతునకు వృుహైశ్వర్యం బు 

త్కటమై గడియ కుడుకునీ | 

రటువ లే హాచ్చిరిలి “రాల నతిమత్సరుం డే. ౧౨౮ 

కే భువననుందరియింట నెప్పుడు వసించు 

గుట్టుగల దాని మిక్కిలి గట్టివాయి 

దానిగా గరి యనుడాని దాసి నొక తం 

 దనకడకు( బిల్వం బంచి మంతనమునందు. ౧౨౯ 

క, .విలువల్ చెలుపం గూడని 
వలువల్, మణిభాహణములుు, వలసినధనముల్, 

చలువల్. దొల(కుకదంబము, 

చెలు వంచల నెనగా సంతసిలి క౯ దనియకాం ౧౩౦. 

తే ఒసలి యయ్యుగ్భలిక రాబ్బ్దయుగ, మాత్మ 

హొస్తమునం బట్టి రాందిసి కుస్తరించి, 

“సివలన నొక్క- కార్యంబు గావలయును, 

'జేసెదే?' యని ముక మింత సేసికొనుచు, ౧౩౧. 

ళ్ 



తృతీయా శ్వాసము. 

, మతివుంతు. డన “నుమంతుబి 

బతి మన్నన సేయు నన్ను. బలుచగం జూచు౯ 

సతతంబు, దాన గర్యా 

న్వితుండ్లై యున్నాండు వాండు నీరజనే తా. 

. వాని కపాయము సేయం 

గా శ్రైనయుపాయ మొకటి గల, దది నీవేం 
గాని మటీ యెవరిచేతం 

గానేరదు ఏ పరులు చెలియంగా రాదు నుమోా, 
| కికురు చెట్టి సనువముంతు పాదుకలు గొం-చుంయ 

బోయి యెవ్వరు గనకుండ భువననుంద 
రీవ రారోహమంచము క్రింద నుంచి 
మామనములోనినెగ లార్పుమూ మృగాశీ.' 

టీక. _కికురు వెట్టి = వంచించి, వరారోనా = జ రమ్యశ్రీ, 

, అనిన, నది “యెంత గల? ద 

టన 'సేసెది నంచు జని యటం చా నొకనాం 

డును బెట్టుకొని మెలంగచి. 

యను _వె Dre ప లది లం. 

. ఆలాగునం గొనిపోయి నృ 

పాల్మ వియ పాన్ను (కింద శ బాదుక విడి యా 

' లూలామాలవు నాలి గ' 

cw 

యాళీ తనుం గానిదానియటున లె నుండ౯. 

టీక *— రొలామాలప్రు = మోళుపు. 

. తదనంతరంబ. 

: గమన నాసించు క మవున్వుల్ణ సరా 

pen సగం గంత రయిుఆగం జుట్టి 
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౧౫౬ సారంగధర చరిత్రము 

టో 

జిటివాటినవ్వులు గనులవం 

'బొటమరిలం జూచి పలికె బులకల్ దొలతళ౯. ౧౪౫, 
వీదండకు డాకుండినం |! బూ దండల (వేయు నన్ను 6 బాడగని, నేడో 

చేదండగమన నువమునః | కోదండధరుం డ బేమొకో ! దండ మన౯, 

టీక. దండకుకా = సరసకు. చేదండ = గజ, సుమనః కోదండ ధరుండు = 
విలు చాలుపఫు, దండము = నమస్కా_రము, 

, అని సరసోక్ష కుల మక్కు_న |! గనివింపంగం గలికి. ఒలికి, కరపల్ల వ మిం 

ఫానరంగల బట్టి మెల్ల న! తనుసంగమ సౌఖ్యవివశ తను జని చెంత౯, 

టీక,___అతను సంగమ సౌఖ్య = మదన (క్రీ డానంద, 

నికరంప్రజిగి కెంపు నిలంప్రురా. చెక్క 

డప్రసకినల పగడంవులోళ్లు, 

పళాయలుగుజరినేత కూాంబటుబెటిడ, 
జ బట 

పణ మెనజాలిల పట్టుంబజుపు, 

పచ్చసూర్యపటంవు బటునుబిల్లలుు రంగు 

సొలవుచఛచొ కాటంవుం దలగడయును, 

దజు నెనహురుముంజి తళ్కు_ము త్తే తెములచ. 

ప్పరమును జిగిదోమ తెరయుం గల్లీ 

* ముంచివగం జొొక్కు- మైనట్టి మంచముపయి¢ 

జలువ చెంగల్య చేమంతి జాజి విరులు 

పటిచి కడు బాంకపజిచిన పాన్పుమోంద 
రాజు పవళించి యున్నంత 'రాజవదన, ౧౮౮ 

టీక, సకినల = పక్షీబొమ్మలు గలిగిన, జాలీల = జాలరులు గలిగిన, సూర్యప 
టీము = మొకమలు, సాలఫు = వ్యాసీంపం జేయు, హురుముంబి =. మేలయిన ము్తేము 

లు పుట్టునట్రి యొకా-నెక దేశ విశేషము. 

వ ఎప్పు డెప్పు డటంచు నెనయం నోరెడుకో a pe 

మరలించ బోటులం పరిగి చూచి, 

రొ 



al. 

UX 

శు 

తృతీయాశ్యాసము. ౧౫౭ 

సరగ బెం బడ దీయ మరలుగద్దజిచూవుం 

బదరకు. మనియెం గంబమున నొదిగి, 

చిట్టాడుసిగ్గుతోం చేపట్టి పెనఇఫడేం 

"దము మొట్టుపజిచె నాననము వంచి, 

తనుం బిల్వం దని హెాచ్చియును జాగు సేసె (గ 

క్క_నం బోక న్నడం గట్టి పెట్ట, 

. వలఫు పతి వేయ నటు నిటు నిలిచి కొంత, 

కొంత తరితీఫప్రమైం జేరి కూరుచుంజె ; 

మగలు మకొనునందా.శ మనను గాన 

సయ రెంతటివగలనా రిందుముఖులు. ౧లో 

సరసవునవ్వులన్ దనివి చాలని చుంబన గుంభనంబులన్ 

బరిపరిరీతులకా మెజయు బంధవిచేవ. గ ఛారవంబుల౯ె 

నురత మొనర్చి మువ్పిరులసాంపునం దేలిరి వార లయ్యెడ౯ ; 

సరివల పెనకూటమికి సా ట్ంక లేదు గదా ట్ట ౧౫౦. 

పెన్నురులచెవమట, మోడ్పుం 

సనో నెడలునీళ్లు, గలవారలకు౯ 

బన్నీరు (గోలుటయు నం 

త్ర క. వుటయు హీతం జై యుంజె౯, ౧౫౧. 

గమకప్రుగబ్బిగుబ్బ లెదం గాడ నెకించుక గాంగిలించి యిం. డ్ 

పమరల్గ నిదవోయి, యను డల్లన మేల్క-ని, శయ్య నోర మె 

. గుమగుమవాసనల్ గుబులుకొన్షనవుక్కిటిలోనివీడియం 

బుమియ మొగంబు వంచి, నుగుణో తము డప్పడిగంబుచెంగట౯, 

టీక, _గమకప్రు = గొప్ప, పడిగంబు = 'తమ్మలము నుమియు పత్రము. 

వినమినమనుపావలుగని | కనలున “నిట ఏంత పాదుకలు రా నేలా! 

వనితా, 'జెల్పు విం -వెవ్వరి! వ వని ళా గద్దించి యడుగ నరనిద్దురతో న్, 

జజ 



౧౫ సారంగధర చరిత్రము. 

చ. భయపడి లేచి వే యదురుపాటునం గట్టియుం గట్టకున్న నీ 

వియ్యు నెలవంక చన్నొనల వేసియు వేయని పెంటటకొంగు దోం 

వీయు నటం దోంపకున్న యలపెన్నటికొప్పును, నై వితాకురా 

లయి యవి మాచి యల్లలన యల్లల నాడుమనంబుతో డుతకొ, 

తే అపుడు కన్నీరు గాణ, నొండాడ వెజిచి 

నేల బొట వేల (వాయుచు నిలిచియున్న ; 

పీరమణి వల్ల సంశయం 'బెబుకపడక , 

పడకయిలు వళ్ళి వచ్చి భూపాలుం డలుక. DAN, 

'మొకమజ్జన మై సంధ్యా! అ లాచరించి 'దివ్యవిభాపా 

కకక. మేన. బర్భంగదుకతుక కతి” *నుల్ల మవుడు లొ టుపడంగ౯, 

* కొలువున “శని 'వేతధరకోటి నిజాయతదృష్ట నాబు-వో 

బలసి తటాలునం బగిలి పాణ బరాబరి సేయ, మన్నె వా 

రలు దునెజారులుక౯ా దొరలు రాజులు మంతులు నిష్ట్రఛాంధవా 

వళులు ప్రరోహితు ల్పనులవార లనేకులు నిండి యుండలకా. ౧౫౭. 

క... వేతధరకోటి = (వెండి) 'బెత్తములవారిగుంపు, బరాబరి = హెచ్చరిక, 

దునెచారులు = కత్తి కేల ధరించియుండు శూరులు, 

వః అప్పు డప్పాదుకలు చెప్పించి యందజముందజుం బెట్టించి, భూవరుం 

డివి యొవ్వరి వని యడిగిన, వ్యాక్రువ్వ ననన ని వ్వెజియు సంశ యంబును 

హృదయంబుల నతిశయం బయిన, నుకరొకరిముగంబులు సూచుచు 

సభాజనంబులు గుసగుసలం భోవ్రచున్న సమయంబున, ౧౫౮, 

, అప్రుడు చేవిదండం “జేరి శ్రీ లడ్డగించి 

మంతనంబునం జౌ రాళికుంతలారి 

-కాలకేతుం డనెడుపేరు గలతలారి 

వానివెత లారిన్లోన భూవరున కనియె, ౧౬౯ 

. 'తెలియలం జూచినాండ నివి, చేవర, సందియ మిందు శీమీయు 

న్వలదు; సుమంతుపావ లనినన్ ; లయ'కాలునిలీల జీర్వ్నున 
గొ 



తృతియాశ్యాసము, ౧౫ 

య్యలుక సభాస్థలిం గలుగునయ్యలు కంవీతమూానసాంగు లె 

యలుక, నువుంతు6 జూచి యత. డన్ వికట భుకుటీనిరీత్షుం డె. 

టీక. అలుకకా = కోపమునకు, అలుకకా = భయపడంగా. 

క ఓపాపాత్మక స మ ముని చన వొసంగి, రాణువ యొల్ల౯ 

నీపార్ళ ంబుగం జేసి మ ! హోపరమాన్సునిగ నడప నాదట నిన్ను౯. 
క్ష అసమాన రాజ్య వై భవ 

లసమానుని జేయుటకు ఫలం వికె మేమో? 

యినుమంత యొజుల వేమో 

యి నుమంత కృతథ్ను యర్హమే నినుం జూడక౯-. ౧౬౨, 
వ. అని కోపాటోపంబున నయ్యిలాపతి కర్ణ కలాపంబులుగా. గొన్ని 

దురాలాపంబులు వల్కీన ) నుల్కిపడి యొకనాండును మాడెత్తు 

మాట వడసివాండు. గాన్సనం దనవల్ల గల్ల "లే కునికియు, నిట్ట య 

పఖ్యాతి రాం దగునే యని నిలువునకు నిలువున నే కరంగిం దిగంజెమట 

వెట్టి తల వంచుకొని, ౧౬౫. 

టీక.---ఇలాపతి = భూనాధుఃడు. కర్ణ కలాపంబులు = చెవులలో అమ్ముల 

పొదులు, 

ర అడలుచు( జెదన్రులు దడుప్రుచు 

గుడికొనుకస్నేరు |గుక్క- కొనుచు మదిలో 

నుడువని నెంజిలి నేమియు 

నుడువనియమ్మానధను గునుంగొని వేగ, ౧౬ 

టీక,.గుడికొను = (క్రమృుచున్న. ఉడువని = ఊడుగని _ “నెంజిలికా = మనో 

స్యథచేత. నుడవని == పలుకని, 

తే. “ఘుటిక (మింగినసిద్ధునియటుల, నుల్లీ 

తెంసుమై ప్ని చటుల జేయింపనలయుe. 

డెలుపుగ డన శ్యాస్ర్రసరణి నుధీజనములు, ౧౬౫M 

దిన్న కోముటివ ల నూర కున్న వాడు, 

శ 



పష సారంగధర చరిత్రము 

చ, “ధువముగ రాణ నాసమున (దోహ "మొనర్చిన వాసి శ త్ర 

దృవనము ముట్టుకో ల్లెని విభావరి: గాళ్లును చేతులు న నహ 

టపి. దునిమింపం జెల్లు' ననుట నిని యట్లనేె సేయు డంచు న 

య్యవనినురుం జకాకులేక నప్పనసేసె నృపాలుం డయ్యెడ౯, ౧౬౬, 

టీక. ముట్టుకో బ్లాని=ముట్టడించి. 'విభావరిక= రాత్రియందు. అవనిసురుకా= 

(చాహ్మాణుని 

క. సెల విచ్చె నూత, [దోయంగ 

నలివేణిని జీవిలేశుం డై మును _పేమం 

బొలుఫొందెం గానం దుది న 

క్యా నాన. నతంజె జీవిలేశుం డయ్యె౯., ౧౬౭, 

టీక. జీవిలేశుండు = (1) (పాణనాథుండు - (2) యముడు... 

ఉ, పట్టుండు పాజుం డం-చు నరపాలునిభృత్యులు స సందడించుచు౯ 

గట్టిన నాతని౯ విజిచి కట్టిరి తన్నిలయంబు ముట్టుకో 

ల్పట్టికి, చుట్టుపట్ల సహ ఎస కావలి వెట్టి, రావ్రులుం 

జుట్టవురార్యడు బిడ్డలును నోకపయోనిధలో పోల ౧౬౮, 

క, చేయం దగున రా జటు ల 

న్యాయము. ¥ దనుం గర్భసాద్న, నడుగ న్వలదా + 

బోయ! యని రోసి కడకుం 

బోయెను యన నంత. (బొద్దు పొటుకునం (గుం శె౯ - ౧౬౯, 

టీక. కర, సాక్రీకా తనుకా = పనులకు సావ్షీయగు తన్ను (సూర్యుని, బో 

య = కిరాతుండు - కనికరములేని వాండనుట. 

ఉ. ఆతణిం గొంచు. బోయి తలయారులు సోరవ నాంతరసలీ౯ 
\ యు , 

చేతులు కాళ్ళు తున్క లుగం జేసిన నాయపరాధహీనుం డా 

పాతకదూరు. డాపరమసాననుం డానుకువూరబేహుం డు. 
ర్వీతల మేదురీభవదసృబ్న వ'చాప్పజల్మపవాహుం డై డె, ౧౭౦. 

టీక. ఉర్వీతల = భూస్థలమందు - మేదురీ భవత్ = దట్టమగుచున్గ 
స్ఫక్ = నెత్తుటియొక్కయు -_ నవబాప్పజల = = (కొ తయ శువుల కయుకను- - 
(పవాహు(డే = పొటుదలకలవా(డై, 



|) శ్ర తృతీయాశ్యాసము, ౧ 

కే హర హరీ! రావు రావు! నారాయణా! య 

"అంచు వేదనం బొరలుచు, నకట తన్ను 
నెవ్యండీ కపటోపాయ మంచం చా. 

నతని కీపాటులే వచ్చు ననుచుం బలికి. ౧౭౧. 

క. అనురును రె వ్యన్నువై యవ 

నినురుం డటు తనున్రః దొరలా నేరమి "లేసి, 

యునురు వనక పోయెొడునాం 

డునురు మనక పోనునే నృపో తమతనయా ? ౧౭౨, 
టీక, న: ఐ=నచ్చి, ఉసురు = మ. మనక = వర్షింపక (నిలువక), 

ఉసురుమునక = 'సంతొపపదక, 

శే. ఆనువముంతుంజె రాజరా జె జనించె, 

నలజయంతుండ వీ చెతి వలఘుచరిత ; 

యెవ్వః జేకాలమున మించి యేమి చేసె, 

నాతం డాకాలమున నట్ట యనుభవించు. ౧౭౩. 
న, కొనన బూర్వజన దుష్క-ర్యంబునలన స వేదురవస్థ వాటి లైల గాని. 

సీవలన నిప్పుడు దోషం బప న్థాతంబు లేదు; మీద శుభంబు రాయగల 
దని పలికి యశరిరవాణి యరుగ._ వెజగుపడి రాకొమరుండు పె 

చెం బెరుగుసారుగునక౯ా ధరంబడ పొరలి మొటు లిడుచుండ్కో నంత. 

దద్క_థావృత్తాంతం బంతయు నికుంజూంతరంబుననుండి యాక ర్లించి, 

క..--సొరుగునడా = మూర్చ చేత. 

క వంతం దల యూ౭చి “యారా! 

యెంతేటిమాయలది ! యింత యెడ సేసిన చా 

యింతియ కద! రాజెజుకయు 

నింతియ కద! యని తలారు లెతయుం జింత౯, = ౧౫ 
$, కువలయ య. జుం డగు + 

కునలయనసే నేతాత్మ జుని మ న. ది 
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౧౬౨ సారంగధర చరి త్సము. 

వ్యవిఘాపణములు గొని, కక్ 

వలను నీ రొలుక. బురమునరు. జని రంత౯. ౧౭౬, 

క, --రువలయ త్స ఆత్త జాడు = బుధుడు (బుధునివంటి విజ్ఞాని యనుట). 

లేక_కువలయ "నేత్ర ఆక్త్మజుండు =  జగచ్చతునికొడుంకు = యమధర్మ రాజు (యమధ క 

రాజువంటి ధ ర్లాత్తుం డనుటు). కృువలయ నేత్ఫృ ఆర్త తజాని=భూ నాయక తనయునియోక,.. 

జే, తనదుపేరిటిసారంగధరుని నిర్భ 

లాత్తు దండంపం జెల్లునే త చుం గనలి 

భువనజాతభయంకరస్ఫూ క్రి వెడల 

నన మెబిసి యెొజ్దవా ఆ రథాంగ వైరి, ౧౭౭ 

టీక క చంద్రుండు, చం|ద్రునికిని తేడిని ధరించుటచేత సారం? 

ధరుం డనిే 

కే మేలు res భాగీరథి 

వచ్చె ననగ నపుడు వాస్నిపెని 

గగనభాగతలము నిగనిగ చందికా 

లహరి యుప్పీ జొబ్బిలంగ ఏం గె. ౧౭౮ 

టీక..-పీచ్చుకోంటు = అనూరుని, వాన్నిమెని = సారంగ భరునిమి(ద. గగన= 

ఆకాళ, లహరి = (ప్రవాహము, వెన్నెల తెలుపుగాన భాగీరథి సామ్యము సరసము, 

ఉ. ఆసమయంబునం దొకమహోత్తుండు సిద్ధుండు మత్స వినాథుం డల 

భానురలీలు( డన్నగముపె నుక-నో గుహాలోన నుండి యా 

రానుతుదీర్ణ రోదనవి'రావము వీనుల బడ్డ “గానలో 

ససర పొద్దు. వోనునెడ నెన్వండాకో విలవించు చుంజెడుకా, ౧౭౯, 

క, ఆరసి వత్తము గా కిని ! యారసికుండు తాపసో త్తమ గణి దీనా 

భా రామితకరుణామృత | ధారా భా-చే యవికసిత మనోంబుజు. డై, 

టీక.._-దీనా...జుండు = ఆపన్నులకు రతుకమయిన అమితేనుయిన కృషా సు 

ఛాథారయొక్క_ యలిశయముచేత విరిసిన హృదయక మలము కలవాండు. 

వీ కొనంచి శెంజడలు నె తిని దిండుగాం జుటి 
అం 6 

వింగినాదముకొము వెంపం బెటి 
ఆశీ అ 

Ca 



తృతి ను శ్వాసము, రి౬.5 

పంచవన్నెల యోగపశ్సై వొందుగ వచి 

(వొద్దునిద్దవుమేన బూది బూనీ 

పొడలయొడ్డాణాన నడుము వాల బిగించి 

వెలిపట్టుగంత మె నలవరించి 

పెళ పెళ మనెడు బెబ్బులితోలు మొల గట్టి 

చికిలిలాతప్రుంగోలం చేతం బటి 

కే యతమాల నువన్తులకకుపాల 
చెవుల నెలరాలకామాడు లవటునీవు 

సన్న విడిగాడరు దాతుస సరము లవుర 

గిలుకుంబభావలు దోొడిగి కుతీ_లము డిగి, ౧౮౧. 
టీక, __ నీంగి నాదము = పొడదుప్పి కొమ్మతో (చేయంబడఢిన మూరెడు నాదము; 

యోగప్యకై = యోగులు జందెమువ లె ధరించెడు పట్టునాడా. (పొద్దునిద్దపు = = సూర్యుని 
కేజస్సుగల. లాతము = దండము, సువస్తుల = మంచివస్తువుల. కక్కృుపౌల = చంక సం 
చీ, నెలరాల ఇ చం దకాంతమణుల, అవటు = విడతల, కోతీ_లము = కొండను, 

డ, అల్లన నేగి వాడు తను వంతయు నెత్తుటం వోలి భూమిు 

(చె; నెగుల్ ఘటిల్హగను చేల వైచి తలంకం జూచ్చి “హో! 

చెల్ల ! యెంతసాతకము సేయం జేసిరొ యిట్లు చందమా 
నుల్లుని. బోలు నితలిరుటందస్రుం జక్క-నికోమలాంగుని౯. ౧౮౫. 

[మ త్రకోకిల.] 

ఏటికి౯ా మదిలోన సంశయ మింక ? నాతండె తెల్పునా 

మాట విందు మ,’ టంచు, “నోయి కుమార, యెొవ్వరివాండ వి 

పొటు రాం గత మేమి నీకు? స స్వభాన మెవ్య రటండు ని౯ా? 
చెట తెల్లమి గాంగ నంతయు బెల్ప్చుమూ.” యని యాదటళ, ౧౮౩. 

క, తొపస త వలీికిన( 

దాహ సనాధుం డగురాజతనయుండు ముంచే 

మోవి మొ మెత్తి నెమ్మన 

మోవీక లే కోవాటిల్లి యును రను రనూచు౯, దూర 
ఇ 



౧౬౪౮ సారరిగధర చరి త్ర ము, 

టీక._-తాప సనాథుండు = దుఃఖముతోకూడుకొన్న వాండు, ఓహాటిల్లి = 

'వనుదివిసీ. 

క “ఆశ్చెదొః తీశ్చాదో "తెలుప నయ్యెడి దే మిని యంతం చేర్చి “హా! 

యోార్సు ెజుంగ కంటి సదయో తమ్మ సీ వెవరయ్యః నన్ను సీ 

డేర్చం దలంచి మానవుని కేవను వచ్చినశ ౦క రుండవో ర 

కూర్చిన పాణబంధుండవా 2 కూరిమి నాం గత మెయ్యె దియ్యెడ౯? 

వఏినవయ్య రాజరా జనురాజతనయుండ, 

సారంగధరుం డన జరంగువాండ ; 

నెకపానురమునెంట వెకలి నై సవతిత 

ల్లింటికిం జన, నామె యొంటి నుండి, 

"కానూంధురా లయి కలయ రన, నీవు 

లలా 

జననీ. వే నుతుండ, దోసం,-_-_బటంచుం 

దలంగి వచ్చిన, దనతప్పు నాపయిం జూవి, 

భూపాలునకు నెగంోసి, యీార్డ క్ట 

ఆ. నాజ్ఞ వెట్టం జేసె; నలకన్న తం! డియు 
బా టె 

నెరన్ర మాలి యిటుల "వేగిరించెం 0 

దాపసేంద, యింక దైవంబు నే మని 

దూటువా(డ ? వట్టి దూరు వాడ, ౧౮౬, 

టీక వట్టి దూరు హ్ | ఊరును వాడోయు వట్టని (భర రహీ నములు), 

ఆ, మృగకులం'బె కూని మిట్టాడ మానిసి 

యిందు లేనియట్టి యా, యడవిని 

నిను సుధారసో క్తి కీ నెజయ నియ్యెడ విని 

-దెన్సులు చల్ల నయ్యె సిద్ధవర్య, ౧౮౭, 

న. నివు వముసోయోగిప్రకుషుండ వది తోం, సిసమ్ముఖంబు గలుగుటం 
జేసి యింతతడనశ్ర మాటలాడ గలిగె గరంబు నరంబులు దివియుచు 
నున్నవి. మున్న కళపదచ్చేదనం బభానరించినవారినే కంఠలుంఠనం 

f 



తృతీయాశ్వాసము, ౧౬౫ 

బానరింవుం డని వేడుకొన నెతి. ఛారాళకీలాలంబులు (గోల బయిం 

కన సట తను. చోపం జేతులు లేవు. గర్భ శ్రీమంతుం 

wets జుమా యీోపో(డుములు మూాచితేళి. 

యని మళ్లు సూవీ తత్క_రంబులు శిరంబునం జేర్చి “యింక నొక్కి 

విన్న వించెదం జి తంబులోనం గోపంబు లేదు గదా యని దీనా 

లాపంబుల, err 

టీక...-లుంఠనంబు = హారణము (ఖుండనము). ధారాళ కీలాలంబులు = వజద 

యగుచున్న "నెత్తురులను, మోళ్లు = “మొండేములను. 

| శే, 

అసదుగాం జూడ కీమాట ; యఘము చెంద; 

దసదుగా నిన్ను వేడౌద యతివశేణ్య ; 

యలవుట సహింపం జూలను, బొలియ నొక్క 

మందు గట్టిన దయుసేయుమా రయమున,) అరగ, 

టీక,._అసదు = (1) నికృష్టము - (2) అల్పము. 

[తర ల) 

అనిన నయ్యకలంక మై మె యలరారుసీరుకొలంకునె 

ర్, 

శ్రే 

మనము గల్లు మహోనుభావుః డు మాళవశ్నీ తిపాలనం ' 

దనునివేదనం జూచి “హో! గసరునాథ! యోశ! సడాకివాి 

యనుచు. దామరషాకునీరు కియం దలంకి దయామతికా, ౧౯౦. 
టీక. _..అకలం. . .నము = నిర్శలమయిన నీటికొలంకువలె (ప్రసన్న మయినమనస్సు. 

“వినవ్రాయి 'రాజనందన!తను వేటికి. దొరగవలయు( దల్ల డపడం గాం 

జనునె! స్రురాకృతీకర్శం | బనుభవమునం గాక తీరునా యొవ్వరికి౯? 

మందు దయసేయు మంటి వే మందు నిన్ను ; 

మందులకు. గాక యిటు సేయ మాకు దగునె € 

యసదుగా నన్ను వేండెద నంటివి గద 3 

యడియు దప్పదు (పాణ.మి త్రడలవలదు. ౧౯౨. 

టీక, _మందులకుకా = మూఢులకు, ఇళ్తుకా + అఢల, 

న్ని 

గ్ 



౧౬౬ సారంగధర చరిత్రము, 

క, మనపాలం గలడు శంకరుం ! డనపాయో పాయు. డా|శితానేకాప 

ద్యనపావకుం డా లోకా | వనసాటవుం గొలువ శేనివన్తున్రు గలజేఖ ' 
టీక. _ అనపొయ ఉపాయుండు = తప్పనియుపాయముగలవాడు, ఆశ... 

కుడు. = భ కోల సెక్కు_కస్టములెడి యడవికి నిప్పు, లోక అవనపాటనుకొ = లోక 

ముల రక్నణయందు "నేర్పుగల వానిని, 

మ, అని యూరార్చి కువూరుం గొంచు జని వే యమ్మాననాథుండు న 

బ్లని చెంగల్వదొనం దనూరుధిర మల్లం పోవిం సీరార్చి, వా 

బ్రనుదోయిం దడిం దోంచి, "లేటజలముల్ గా దోయిటం దెచ్చి ద 

వీ నివారించి యలంత ేర్చి, యతనిం జంవొందలా. వేయుచు౯. 

టీక. _తడికా తోంది = తడితో తుడిచి. 

చ, తనగుహాలోపల న్నిలికి తా మును (గోలల జక్కీ-నట్టిచి 

క్క_నితరిపాలు దా నవుడు కంఠము మోవలం (ధావ. జేయ, మేళ 

బనుపడి “నీట ముంచినను బాలను ముంచిన నీవె దిక్కు నా 

కిని యుచితోక్తులం గడు [వీయం బొనరించె నతండు శ్రేరుచు౯, 
కే అరయ భువనై కమహిమాఢ్యు డై నయట్టి 

మత్స వ నాథుండు "రాజరకువూరవుణికి, 

గరచరణపంక జోత్ప త్తి గలుగంచేయ 

నొకయుపాయంబు చింతించు చుంజె. నంత. ౧౯౬ 

క, తెలతెలవాజ నచ్చెను, 
వెలవెల బాజెి నెల) దొవలు ఏలవిలంబడయెక౯ా, 

బలపల నయ్యెం జుక్క_లు, 

కలకల నగ దిశలు, పవ్న్కలకల మెసలె౯ా. ౧౧౯ రి, 

ఈ. కొందటజు పాండురం బన నొందటు శోణ మనంగ, నీట బొ 
ల్పందల6 జెసి “పాల్క_డలి నంటినజి డది తెల్పు గా దిబె! 

సందియ మేల * సూడు డు ని చక్క నజ్జల శాయి క్రౌన్తుభం 

బందటు చూడ నె నను నంత నభోమణి దోంచె చెట్టిగ౯ , ౧౯౮ 
లొ 



Gib 

త్తే 

త తీ యాశ్వానము, ౧౬౭ 

మ, అలశా జట్లు కుమారు దండనము సేయం బంచి శోకవ్యథక్ 

నిల 'కావేయన సిద లే కడలుచుక, ని దించి మేల్మ_న్న పా 

ల్పలరం, జాల నలత్మ్యురూపముగ గాల్య్మక్రియల్ దీర్చి మో 

సల గొల ఏ తల వంచి ఖున్ను (డయి చాంచల్యంబుతో నుండల 

. తలవరులు వచ్చి, ధరణి 

తలనరులు |పథానులును పాంతజనులుం. దగువా 

రలు నింతటంతటం జం 

కలం జేతు లిడికొని యిండంగా నృవు మోలక౯, “౨0౦౦, 

. విగవిగనిభూపణము లిడి, 

నగులున నడ్డపడి యెడ్చి, “నేడు కుమారు౯ా 

నుగుణాఢ్యుం డని తెలియక, 

"తగి యారక యూ మ స గద యంచు౯. ౨౦౧. 

. ఆకాశవాణి సెవ్పిన 

యాకథయును నూఅడించి యనుటయు దెలుప, 

శోకము హారము వెటింగును . 
జీ కొనరింపంగ విభుండు చి త్తం బగుల౯, ౨౦౨, 

దిగ్గన లేచి బంధుల నుధీవుణులం దగువారి* దోడుకొం 

చగ్గల మైనకోపమున నంతివురంబున శేంగ్సి “దీనికిం 

దగ్గదు తాలి, సామనచనంబుల గా దిశ, నిష్టురోక్పుల౯ా 

జెగ్దిలః os జెల్లు' న న పవిల్వంగం బంవీ లతొంగి నయ్యెడ౯. అలతి! 

S05 పాపాత్తురాల, పీ వేసదారి 

గాయకవునుద్దు లెల్ల నాకాశ వాణి 

తెలుప విని వచ్చి తతో కొలునులోనం 

జెప్పినా రిప్పు డంద అచ్చెరువు వెత ౨౦ ర, 

టక్కు. టకటాంకు టాటోటు శవలు వగలు 

గట్ట సె ట్రింకం గలది కల 'దెలువు, 

సె ఇ 



౧౬౮ | సారంగధర చరిత్రము 

లొ 

తెలుప కుండిన నీబుద్ధికొలంది చూడు 

మట్రీ.” యనుచు గాజు బెదరించి మాడలాడ, తు 

వంచాడించిక, తాలిమి | డించక, బిగు వెడలి దల్లడించక, మదిలో 

నించుక యైనను దా. జలి!యించక యాగట్టువాయి యి ట్లని పలి శె౯ా, 

టీక.._.వంచాడించక == బెదరక, 

. “తెలిసితి హో! యి దంతయును దేవరపట్టవుబెవ్నికె తవం 

బలనుతుపాడిం దవ్చి నను న్ యొనర్చల లంచ మిచ్చి స్ 

వీలిచి తలార్ల చేత ననివించిన దిట్టుల. ఏకుబాళము 
| అగ శి + లైలియక వెజ్టిరాజ్క యిది లెస్స నిజం బని నమ్షినాండ వే ! ౨౦౭, 

టీక... సుతుపాడికా= సుతునివ్యవహారమందు. కోవాళముల్ = కోత్సీతములను, 

ఎంత సేసినది నేం! డిడి విన్న. గన్న జో 

ద్యము గాడొ ! మణి దబ్బు దప్పిన నిటు 

వలె నుండవలె! మచ్చనలదె యిందులకు గ 

త్నాంగిని 1 జూచినయట్ట నార 

లది నిజంబనవలెం గద. యెన్ని గజుదిన |! 

దాకాక వాణి యటంచు నొకటి 

గల్పించినది చూడం! గానలో నట! రాతి 

యంట 1! వారితో వూట లాడిన దట! 
చే, కటకటా! యెట్టివింత ! లాకాక వాణి 

యాడం ఒలికిన చెటు పోయె * వీడం బలుక 

రాదె యివు! డిని ప్టించి రాజకీర 

వాణి పలికిన సాకాశ వాణి పలికి, ౨౦౮, 
టీక, ఎలాప్యంచి = (పడ్డ చెబుపి, 

“దంత చేరక యుండిన నంతపనికి 

జొత్తువే ! బలి € గొంగును జుటి పటి = = బ “తట 
యెనయు మని “సి వనంగ, నాయన “పెనం, 
నాం డెబుంగనె యంగనా నంగనాచి *' ౨౦౯ 



త్ర తీ యా శ్యా సము, ౧౬.౯ొ 

చ, అని “వినవోయి రాజ, భువ నై కమనోవారమూ రియెన నీ 
_ తనయుని జూచి మోహపరితాపమున న్నిలు పోప లేక్క. యీ 

చెనంటి పయిం బడం గదియం,._ జెల్లు నె తల్లివి గా జక సాక సి. 
వని కడు బాపభీతుం డయి యాయన తళా గడం దోచి పోయినా, 

ఉ, కోపమునం గయాళి కొనగోళ్ళం గుచంబులు తాన (నచ్చి, ల్ోం 
చబాపనియీోను గాళ్ళు నుతు.మై నటు నింద ఘటింప, సీవున' 

_ ప్పాపని, బల్లి తెచ్చి కరపాదము కోయయగ బంచి, యూరశే 

పాపము గట్టుకొంటివి నృపాలక యెంతటిహుత వెంచణగ౯! ౨౧౧. 

క, నీతో నిశ భాపీంచినం | చాతక మిని యంత గగన భారతి యేగ౯ా 
భూతలపతి శోక వనీ | వాతనుహృ త్తూలికీభవ న్థాననుం లై ౨౧౨. 

టీక,.--నోక...సుండు = దుఃఖమనెడు దావాగ్నికి దూదియగుచున్న 'వృాద 
యము కలవాడు, 

ఉ “హా! తనయా, వివేకరహితాత్తు(డ నై. నిను నిగహించితిం.. 
! తెగి లోకనింద కొొడిగట్లితింగా ! జగ జంత యైనయీో 

ప చెవిం బెట్టతిగా ! యతిఘూర పాతకం 

వీతజీ నీతి మాలి a జల! 1 యని స్మాశునె స Cc డ.౨౧౫౩. 

క, బజగడుగుదానిమాటలు | నిజ మని గురుభ క్లినిరతు నిర్భలచరితు౯. 
_నుజనుం గువమూరుని లీలాం[గగజునిం బో నాడుకొంటింగద న నినుచుకా, 

శే, కంటిలచటులమలి ముస కూర నర్త 

నాలి దుర్తుణ గణ జీవనాలి నాలి 

నతి కుతల పూతనాలిం జిన్నాలి నతండు . 

కూపమున నూకం బనిెం బెన్షోపము నను, ఖమ త 
టీక. _మలీమస [కూర న రన కా మలిన నుయన స వృత్తికి చెలియయి 

నదానిని. దు. . .లిక=దుర్లుణ సమూహమునకు ప్రాణనాడి రై మైనట్రిదానిని, నాలిక్షా= 

కృచ్చితు గాలిని. అరహత. = భూలోకము నతి క్రమించిన జ se = రాడు త్రీ 

లయొక్క._ - ఆళికా = పం క్షయెనదానిని. 

22 
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౧౭౦ సారంగధర చరిత్రము, 

ఉ, ఆయెడ రాజునానతి మృగావీని రజ్టునిబద్ధం జేసి “య 
న్యాయము ! రాకుమారు నుగుణ్యాగణిం చావనలీలు ను త్రము౯ా 
మాయలు వన్ని మచ్చరముమై. దునిమించను ! జూడ నున్న 

దన్నా! యిది మేశవన్నె పులి! యంచు దలాఠులు గౌొంచుంబోవ ౫౯, 

టీక, ఆారజ్డా = (తౌళ్లతో - నిబద్ధక = కట్టంబడినదానిని, 

వ, కుచ్చితురా 3 దై నయచ్చపలలోచనం జూచి పారు లందు గచ్చు 
కొని (గచ్చపొదం గదలించిన్నకె వడి విచ్చలవిడి నోరికి వచ్చినట్టు 
'వెచ్చాన కిచ్చువారును “దానికి నటువ లె. గావలయు” నని పంచు 
వారును, “దీని కివి పాటులాి యని పంస్లుశి కొ”టుకునారును, క 
జాతికానా! కన్నులు దెఅవనిపాపన్నిపె సీఠాపనిందలు గడియించి 
యానినున్రుగోడు పోసికొంటి; నందుల నీ కేమి గలిశానే?? యను 
వారును, “నిర్నిమిత్త ము త్తమవురువునకుం జేసినదోషంబు తోడ 
చూపక పోన్రనే*' యనువారును, “సాహసం హడ్డుణం చెవ న-యన్నద్ది 
తప్పునే €) యనువారును, * నెంతకు. చెగిం చెం జూడువూ |! యాడు 
దాని నమృవచ్చునే ౪) యనునారు నై మజియును, 2౧2, 

టీక.__గడియించి = ఘుటియించి. 

క, ఒం డేవి దోహ. ముబుయగక 

యుం జెడుసారంగధరుని నూరక పతితో? 
గొండంబు “సెప్పి తొొడింబడ 

దండింపగ బనిచె నెంత దయ వేని దరూ |! ౨౧౮ 
చ. తెలియగం జూచినల్లునె మది౯ బుధు లారసి “తప్పు నీపయిక్ 

గల దిని కతన గుచయుగం౧ బటు బట్టబయల్ల చేసి త్రో 
యలికచ, లేదు బంతి యన, త. + నక్చయంబు సు 

బోలయ(యం, గర్తు తోడ నిజ మొప్పదుగా దలపోనీ చూచిన, 5౧౯, 

టీక. లేదుబంతీ = బొంకు, 



తృతీయా శ్యాసము, ౧౭౧ 

చ కని కర మేది బిడ్డని నకారణ మూరక యిప్పు డయ్యయో ! 

కనికర మేది యాజ యిజెగా! తన బుద్ది కోలా లసద్దివే 

క నికర మేది? ముకా వినుతగారవకీ ర్తి వహించి యింక నిం 

కనికజి మేదినీవిభుండు గాంచెను నేం డిని స్ రందబున్,.౨౨౦, 

టీక,.కని = పడస్కీ కరము = మిక్కిలి ఏది = పెంచి. ఏది = నశించి, 

ఏది? = ఎక్కడ నున్నది? ఇంకని కటికౌ = ఇంకీపోనట్టి కళంకమును. 

శ్ర. చెలి యిపుడు సూరపాపంబు సేసి మోద 

నరక కూపంబులోం బడం దలంచునీకు 

నురక కూపంబులో నివు డుబుకు టరుచె? 

సాటు పడు మని పటిచినపాటు వజిచి.. 9౨౧౪ 

క జడ లల్లు-చుం విన్నప్పు జె 

పడతులు తను “నూత. బడెదొ పాంతజం బజెదో 

నుడున్ర” మనుమాట నిజ మై 

పడె నూతను నౌర ! నూబుబార లనంగ౯. ౨౨౨, 

ఛ, అటువ లె నింతి సా యిడి యామను జేశుడు మంగలంబునం 

'బెటిలినపేలగింజవ లె మిక్కి-వీ వు త్తవియోగచఛాధ న 

టెటుపడి ధారుణస్థలిపయిం బీ నందనురూపశేఖలుకా 

బటుగుణకీలముల్ దలంచి పల్వగలం బలవించుచుండలోకా ౨౨౨. 

వః అప్పుణ్యవర్థ నమతి మతిమంతుం డతని కి ట్రనియె.._ ౨౨౮, 

క, “చనునే యిటువ లె జింతి | ల్ల నృపాలక * నింద రావలసి నాపలుకుల్ 

విన వైతివి. చే మించిన ! పనులకు నీ వింక ౫ స్తిపడవచ్చునెకో? 

ఉ, మాను దురంత వేదన గుమారిల నేల? పసిండికొండవి 

ల్కా-నివర్శ పసాదమునం గల్లీనవానికి హాని వచ్చునా 

మానవనాథ *” యన్న, “మతినుంతు డ, సీ ననుకెల్ల నిక్క మా; 

నౌ నిది, లోకనిందితుండ నైతిని నీపలు కాచరింపమిన్ 99౬, 

టీక, = కోమారిలకొ = కముల6 గా, 

శా 



౧౭౨ సారంగధర చరిత్రము. 

అరయలల సామీ గోరక, 

తెఅవనడక యంద మని మది న్న మి, నుతుం 

బరుసనిపాటులం బటిచితి 

బరు సని యిది యెజుక లేక పదరితి నయయో | ౨౨౭, 
టీళ్ల__పరుసని = కఠినమెన, బరుసు = కఠినము, పదరితికా = త(రపడితీని. 

. బ్రట్లుగ నుండె నాయెజుక ! యే మనువాండ ! మహేళుసత, ప ల్ రా 
'నెట్లన వాడు పాణముల నిల్చిన జా. లిటం దెచ్చి వెజుాలం 

లు జె 
బెట్ట గుణంబు చేసీ మదిం జేరిన గెంజిలి పీజు వో క 

్ర క్ మ SHH జ న్ న్న pa 9 బట్రము గ కానలం దప "మై తం నయ్య చయ్యనక, ౨6౮, 

టీక. - వెదులకొ = వైద్యులను, 
Pa యా 

అనుగు లయి హితజనంబులు 

ననుంగుంజుట్టములు రా, నవుడు దలారుల్ 

నననీమ తెరువు సూప 

జసియెక్ జనాయకుం౦డ్తు జాయాస్వితుం యేం ౨9౯, 

టీక, _అనుగులు = అనుచరులు, జాయా == భార్యతో, 

* చని మును డండనం బిడిన చక్కి_ని వధ్యశిలాతలంబుదా 

వునం బడియున్న శెంజిగురుం బోల్వసివాడిన కామం a 

. గని, నెగు లొంది పట్టి నటం గానక మూర్చిలి. యంతం గొంతే 

రూ. 

పున కినుమంత దెక్పిణి విభుం డలపూ(బొదరిండ్రం జీరుచు౯, ౨౩౦. 
;' అరసి చూతము పదం డాకానలో నున్న 

నరసి మాతము తెచ్చి యనుచు చేయు, 

“గాన శే యె మైనం గని మెగాల్ దినియెనో ? 

.కానరక్ యని వేటకాండ నడుగుం, 
బాదల నెవ్వగ నైన వెదకి కాన లేక 

పొదల నెవ్వగ నలం బొరలి యడలుం, 



త్ర ఎ్రతియాశ్యాసము, ౧౭౩ 

దనయుని కీపాటు నెనయం చేసితి నయోా | 
తన యని కిక నేల యనుచుం బాగులు, 

కే వనరు, “హో!” యను, “నుకుమార, వదన విజిత 
వనరుహో!' యను, “వెత సేయవఅనె యింత 

దైవమా! యనుం దలంపని తలంవు లివినా ! 
జె నమాయను చెలియంగం దరమె యనుచు, ౨౩౧. 

టీక..__కానకా .= అడవిలో, కే = రాతి. "నెవ్వన పొదలకా = దుఃఖము అతి 
శయింప6లగాః 

స్క దట్టంవువిరిమొబ్ల తావులతావుల, 

నమరు లతాకుడుంగములగములం 

జల్లనినురవా న్న చాయలచాయల, 

నరుదారు నూణిక్యదరులదరుల, 

వలిదేరు సన్నీ రు వంకలవంకల, 
గాలి కేజీల నిల్క_డలకడలం 

గౌంజీకటులు గ్రమ్లు కోనలకోనల, 
ఘనమైన యోగిపుంగన్రలగవుల, 

తే, నరసి పెదవులు దడువుచు నరిగియరిగి, 
దొరంగున శకులు గన్నుందామరల మరలు, 
గునుమబూాణునిం నగనజూలుకొవురుకొవమురు 
విభుడు మదిలోన బాయని వెతకు వెతకు, ౨౩౨, 

టీక. __శావ్రల తావుల౯ా క పరిమళముల (వదేశమలయందు. కుడుంగముల గము 

లక క=పొదరిండ్ల గుంపులలోే. చాయల ణాయలకొ = నీడల చెంతను. దరుల దరులకా= గుసాల 
యొడ్డున, పన్నీరు వంకల వంకలకొ = మంచునీటి వాంకల కడలను, గాలి, , ,కడలకొ= 
తేళ్లు నిలచుచోట్లను, కోనల కోనలకా = అడవుల మూలలందు. యూ, ..లకొ= యోని 
(శేష్టుల గుహలలో. మరలకా = సుడివడుచుండంగా,. కొవుర్గు కొమరుక్షా = స. 
ముగల కుమారుని, వెతకుక = దు;ఖముచేత. ' 

వ, ఇ టు తద్ధ్గొర గాం ంతారంబునం బలు దెసలం గొంద అనుచరులం జటుల + 

క! 



౧౭౪ సారంగధర చరిత్రము, 

సందుగొందుల నందంద నందనాన్వేపం బొనరింప నియమించి, తాను. 

నుం జని వేగ మృగ ఏపహాగ తరు గిరి (పముఖి సిఖలచరాచరంబులం 

జూచి యేచిన దైన్యంబున. తరిరి; 
టీక, __ అన్వేపణంబు = "వెదకుట, చశరాచరంబులకొ = జంగమ స్థావరములను, 

ఉ. మిక్కిలి సా దనం దగిన మేటి నెబుంగరె మల్లులార * మే 

'లక్కుడురూవువాని నిట నిచ్చటం గానశ మానులార * శే 

రక్క_జఅి నూని పెంపు గని నాతని జూడ ధ్నాతులార * యిం 
సెక్కిన కొమ్మలార కనశే నుకుమారుః గుమారమన థు౯? ౨3౪, 
టీక. సా దనకా మంచివా డనుటకు (గరిడిచే అనియు), మల్లులార = మళ్లి 

లార (వస్తాదులార). ఎక్కుడు = ఉత్కృస్ట్రమయిన (ఎక్కు నట్టి, మావులార = చూ 
తములా రా (గుజ్ణములారా), "పెంపు గనిన = పుష్టిని పొందిన. ధా(తులార == 6 సీరిక 

లార (చాదులార). కొవులార = కొమిలార (చెలువలార్ర. 

"లే. మోకులము లేటిం జేపట్టి మోవిరోధి 

మొన వులిం జెండి మైచర్శ మూనెం గాదె క 

యట్టిమే లైన నెజింగి యా హరునిపేర 
నెసంగు సారంగధరుం జూవుం జేణులార, 9౨౩౫, 

టీక. _సారు(డు లేడిని చెపట్టి (రతీంచి _ చేతండాల్స్ని)నవా(డు, పులితోలు 

డాలు చాడు. సారంగధరళబ్దము నకు సారుండును అర్థము. 

శా, “నాళీకారికి నుక్క_జింక, నొక యేణం బంజనాకామికీం, 

గాభీకాంతున కొక్క_ లేడి, యిడి యింకం ! గూడునే * మూండువా 

టాలుం బెట్టిన చెంగనాలు, మము ముట్టకా రాకుం డికొరీతి మో 

ఛెలా పోయెద శేణులార?* నిలువుండీ మానుతుం జూప్ర(డీ, ౨౩౬, 
టీక, నాళీకారికికొ = చందునికి, ఏణంబు = జింక, అంజనాకామికీకా = 

వాయువునకు. కాళీకాంతునకుకా = శివునికి, వాటాలుక = భాగములును, చెంగ నాలు= 

నదుస్కా- రములు, | 

సీ తరులార చెంచుబి త్తరులార కానే 

వూకువూరునిం భోలు మాకునూరు ? 

a 



తృతీయాశ్వాసము, ౧౭౫% 

హారులార పవమాన సారులార కానే 

వూకువూరునిం. భోలు మాకుమారుం * 

జబులార లేటిమచ్చరులార కానే 

మాకుమారునిం బోలు మాకుమారుం * 

గరులార మాసిశంకరులార కానే 

మాకుమారునిం బోలు మాకుమూారు * 

తే, నదములార చలతో్క_కనదములార 

శుకములార [పవుల్లకింఛుకములార 

నూకు మాటు వచింపని మాకుమారు 

గానం * యని వెదకి రకొ్టునలోన, ౨౩ ౭, 

టీక, __మాకునూకునికొ = లత్షీపుత్తు డైన మన్మథుని. వారులార = సీంహము 
లా రా-లేక -_ [కోంతులారా. పవమానహారులార = లేడులాశా. లేటి మచ్చరులార = 

లేళ్లను శతువులగు ప్రులులార, మౌని శంకరులార = ముని (ఛేస్థులారా, నదములార == 

పడమటికి పాజడునేజులారా, కోకనదములార = ఎజ్జగలువలారా, (ప్రఫుల్ల కింకుక 

ములార = పూచిన మోదుగులారా, 

ఫీ, కర్పూరవాసనల్ గలయంగ6 బొూలయంగ 

సారంగధరుం డని చేరం బోవు, 
(శీగంధవాసన ల్చిక్క-౦గ నిక్కంగ 

సారంగధరుం డని చేరం బోవు 

గస్తూరివాసనల్ గమ్మంగ (గమ్మంగ 
సారంగధరుం డని చేరం బోవు, 

జవ్యాదివాసన ల్లడియంగ నుడయంగ 

సారంగధరుం డని చేరం బోను 

కే బోయి ఘనసార ఘనసారభూజ మృదుప 

టీర మృగకుల సంకుల "ఖుంకుల నట 

~ 



౧౭౬. సారంగధర చరిత్రము. 

(నుక్కి తద్దంధమహితాంగు సుతుని నతండు 

కానకడల విచారించి "కాన కడల. ౨8౮. 

టీక..__ఘనసార = ఎక్కుడుచేవగలిగిన _ ఘనసార భూజ = కప్పురపుంజెట్లు. 

మృదుపటీర = కోమలమయిన చందన (వృత) ములు - మృగకుల = కస్తూరిమృగము 
లకదుఫులు - సంకుల = జవ్యా దిపిల్లులు - అనువానియొక్క._ - కుంకులకా = 'శొవ్రల 

యందు, ెద్దపాదములకును గీతమునకును గల (కమాలంకారము నరయునది, 

క, తేలవరులుక చెలనరులుం ! బొలపరులుకా వచ్చి యంత భూపాలునితో 

వములలందు౯ సెలలందుక౯ |! కిలలందును నెల్ల నారసీతి మే మందు౯, 

టీక... నెలవరులు = చో పెటిగినవారు. వాటు = జాడ టెలిసినవారు, 

“ఇెలలందుకొ = "సెలయేళ్లలో, 

" ఉ. కాన మటంచుం జెవ్ప్చినం గశావికలె న వమునంబుతో నర 
కాని గులాంగనాసహితుం డై యట గోమతి వచ్చి కామినీ 

సూనళ రోపమాన నుత శోణిత పంకిల భూమి నామహీ 

జాని భుజానిరాహత విశాలశిలాచయు( డై పడె౯ వడికా, ౨౪౮౦, 

టీక, అరణ్యానీకా = ల సూన శర = మన్మథ శోణిత పం 
కిల = రక్తముచేత బురదయైన. మహీజాని= రాజు, . 

వ. అప్పుడు, | త 

అ క్కె_ండ్కి యీ శెలుం (గ 

చెక్కులు సెమరించ్చి నెఖులు చిక్కులు వడి కా 

ల్పొక్కి, వసి వాడ్కి యూర్పుల 

వెక్కం ౫ మోవి కమలి, ఏీకలాంగముతో౯, ౨59, 
టీక, అక్కు = బొమ్మ. ఈ శెలుంగు = దుర్చలస్వరము. వెక్క_కొ=చేండీచే 

క, పట్టాఖిమీక్తుకడువునం | బుట్టి మహారాజ్యనుఖము బొందక, కుడువృ 

గట్టం గల కాలంబునం | నా! ని కడవిపాలు గావలా సెం గడా! 95౨, 

మ ఎట్టోర్వు నన్న! సీ వీ! కట్టిడి యగు దొడ్ల్డరాజు కడుపున నేలా. 

వుట్టతివిః సే జఉదకడుపున | బుట్టిన నొక కాంత కాలము సుఖంతునుగొ, 

గ. 



ల, 

Poa 

తృతీయాశ్వాసము. ౧౭౭ 

నిను వధించినట్టి వెనుక నయ్యశ దీర్రి 

పలుక కుండె నేమి పలిశె నేమి? 

సీన్ర చచ్చువెనుక నామృషాచి. తొంగి 
పొలియ కుండె నేమి పొలిసె నేవి! ౨౮౫, 

టీక. _అకశరీరి యని తిరస్కా_రముచే నపుంసలింగము, 

సంసపెంగనూదెవాసననలం బెంపెక్కిన. గ్ 

యలకలా యివి కళూర్మితళుకు మొలక ! 

చిట్రాడునాండు నాచిటికెన వె వ్ 

చేతులా యివి ముద్దుంజన్నికూన ! 

ఫఘలుఫఘులు మని యందియలు [మాయ నడయాడు 

నడుగులా యివి (వోదియనుగుంజూల || 

(చేమ నాచ న్నిచ్చి పెంచిన సిమేని 

నెత్తురా యిది పూపనెనరుపట్టి ! 

యనుచు నట రాలి యున్నట్ట యతనికురులు 

కరచరణఖండర కపంకములు మమత 

నెత్తి యక్కుననం జెక్కున నెత్తుకొనుచు 

ఎందుముఖు యడ్చెం గోయిల లెల్లం గదియ, ౨రక, 

అంత మూర్చాకాంతుర జె నమహీ'కాంతుం డొక కోంతత డవునకుం 

జెలిసి సంతాపంబున, _ ౨ర౭, 

. (పేయసిమాట యట్లు చెవిం బెట్టి వృథా కరపాదహీనునిం 

జేయుట కాక, జీవ మడంచేయల వచ్చితి నంచు, దా(గితో ? 

నాయపరాధ మిం కీట మనంబున సెరిచి పల్క_-వోయి ! నా 

నోయి! కుమార! యెం దడంగి తోయి! యటం చెలు. గ్తి చీరుచు౯. 

పరరాష్ట్రమున కైన బూాటీపో బెదరించి 

యిట్టట్టు గాసి చేయింప నైతిం 

23. 
గ” 



౧౭౮ సారంగధర చరిత్రము 

ei, 

ద ఫ్పొప్పు కోధించి తరువాత జెప్పెద 

నంచు నేటికి. జెటి నుంచ నైతి, 

సుఖముల నందిచ్చు నుతు(డు గల్లండు గాక 

లలన 'లేయరు దని తలప నె తిం, 

రైటర్ కార్యము సె చేయుపరుష వర్తనుండు వి 

పన్ను. డెజ్ ననునీతి యెన్న నైతిం 

. గూడు చవి యని తిన నింకం గూడు నొక్కొ? 

తనువు త్వజియింతు, ననుచు వింతనున్ర మోజు 

గుండు మెడం గట్టి భూభుజంగుండు నిండు 

చెబువ్రులోం బడం బోయ న చ్చెరువు నాట రగా, 

టీక. వింత అనువు = చిత్రమయిన విధము. భూభుజంగుండు = రాజు, 

. పలికి రయంబునం జదలిపల్ము-ల చిల్క_లకొల్సి_ యంత “హో! 

నిలు! నిలు! రాజ! యిట్లు దగునే త్యజియింపం్ బు రారిపట్టి యె 

యలరినమత్స వ్ర్నాథుం డనునట్టిమహాత్తునిదండ సిదుగా 

దిలినుతుం డున్న వాడు. కడు దీవుస మేది తలంక నేటికి౯? ౨౫౦, 

టీక. -చదలి.,.ల్కి = ఆకాశవాణి, దీమసము = ధైర్యము, ఏది = నశించి, 

: మేరుగిరీం దచావునియ మేయకృ పార సపూర్ణ దృష్టి న్ 

కూరినిపట్లిె ( గలదు; కొంచెములోననె కాయగద్ది కిం 

గారణ a దాతనికిణగా నుదిం గుందరకుం సీయస్త్యసం 

సార మి దేమి (గాలి $ % ధర Wr "2 మును నాతం దున్న శ్రీ, 

టీక (బాలీ = అతిశయము, 

ఎక్కడినుతు లెక్క_డిసతు ' 

తేక్క_డితలిదం డు లెవరి శివ గ కొన్నా 
భ్లక్ర్యఅపడి తొరుగాడుదు. ష్ 

రక్క_ట! యిది యంత మాయ యని యెబుంగరుగా. AI 

> 



త కియా శ్యాసము, ౧౬౯ 

. మరు లింత. దగునెశ నృపతికిఃధర పాలన సేయ కునికి ధర్మం బగునే ? 

సరగునం దిరిగి వురంబున! కరుగుము చింతిలక మానవాథిపతిలకా, 

. అతండు కర పదద్యయమ్ములు వచ్చి నీ 

కడకు వచ్చి చూడగలడు మోద ; 

నధిప్క నము దీని కనుమాన మేమియు 

సంక వలదు వగల సింకవలదు.” ౨౫౦ 

టీక,__ఇంక వలదు = కృశింప నక్క_జులేదు, 

. నానుడుం దహతహ ఏడ్కొసి 

దె వారినవేడ్క_ రాజధానికి క 

'జేవియుం దానును నరిగి మ. 
_హీవల్లభుం డచట రాజ్య మేలుచు నుండె౯, SAA. 

టీక. దై వారిన = నిండిన, 

_ అంత నచ్చట మే కిం డ్రుండు న చేర దనందను నొక్క మంచిమం 

చెప నుంచి: పిచ లుం గృపాలుండో నోపాలుండు నిచ ల మగుభ శ్రీని 

దెచ్చి యిచ్చు పాలు సగపాలు బాలునిపాలు గావించి పోషించుచు 

నధ్యాత జూనోపబేశం బాసంగం దలంచి యత్యేంతనిష్థ నిషాసనా 

న్నుం చేసి యోాగాసన బంధవిశేషంబులు పట కం త 

విధంబులును రాజయోగ హఠయోగ లయయోగ మంతయోగ 

లంవి కాయోగంబు లాదిగాణగల 'యోగంబులవృత్తాంతంబులం చెలిపి 

యభఖ్యాసంబు "సేయింపం, గతిపయదినంబులకుం బనుపడి యోాగానం 

దుండై యుండం జూచి, సమో చీన యోగ సమాధిగాం చెలిసి కరచరణా 

భ్యుదయసంపత్సేంపా నసమయం బిడి యని యతం శూర్ల ర్భ ఇదృస్టిం జ 

కం జూడకుండుటం బె కి నొకయఖండగండోపలం బెగయ, వైచి 

“యిది తప్పక చూడున్యూ మాడ కున్నం జూశాతలంబునం బడు. 

ననినం, దనద్భపై. మరల్బక మూచుచుండం గొంతకాలంబునకు, ౨౫౬. 

టీక..__నిచ్చలము = నిస్టోషము. _అధ్యాత్మజ్ఞాన = (బ్రహ్మజ్ఞాన, కరం.,దన ఇ 

శ్నా 



౧౮౦. సారంగధర చరిత్రము. ॥ 

కాలు సేతులు మొలచు భాగ్యమును కలిగించుటకు. అఖండ గండోపలంబు = "వెద 
(a 

తాతీబండ. చూడాతలంబునక' = "నె చ్రీమియద. 

చ, మొలక లొకింత గానంబడి మోనులు మెల్ల నె వెళ్లి, సోగ ల 

నెలకొని (చెళ్లు గోళ్లును జనించి, చొకారము లై, మిటారి"కెం 
దవిరుల బొమ్మ గట్టి, యలతమ్ముల యెవ్మైలు సూటు వ్ర యిం 

పలరయగ వచ్చె వాని కిరవై తగ వింతగం గాళ్లు సేతులున్, ౨౫౭, 
టీక, చొ కారములు = అందమయినవి. బొమ్మ గట్టి = హీళనము'చేన్గి, చూఖ 

వటి = కొలవెటి. 
౬ ౧౧ © 

తే, కాంచి యవుడు (పమోడదించి నుంచె దించి, 

నడవగా 'లేకయుంజెకు నాతనికిని 

దనకరము లిచ్చి హరుపట్లి యొనరయుట్లి, 
౬ 6 

యల సడుగిడం జేసం చా టగుటం దేసి, AI, 

టీక, పాటు = వాసీ (కుదురుపొటు.) 

వ్ జుట్ట వేళ ను రెండు బటించి నడివీంపం బోలి టు 
దలంకుచు రా లేమి బలిమి దిగుచ్చు 

దన చేతినిడుదలాతవుంగోల యందిచ్చి 

మల్ల మెల్ల నె కొంత మెలంగ జేయు, 

నవలంబ ముడిగి ర మన నా బ్రడుగు చేంగి 

పడంభోవ (గక్కునం బట్టి నిలుపు, 

జనుదెంచి విసబిస దను నంటుకొ మసి 

వచ్చిన నగుచు నవ్వలని న్ రుగు, 

నే నాండునాంటికి పిదీతి నడవ నేర్ప 

గొన్ని నాళ్లకు నలవడి కొంకు దిజీ 

లెస్స లై కరపదములు అలం దనరం 

(మ సారంగి యనియెడి చే రొసంగి. DAF: 
టీక, జుట్ట వేళ్లు = చావుకు గార్ల: అవలంబము = పట్టు. బిస బిసక్ = 

వడి వడిగా, 



sh 

తృతీయా శ్వాసము. ౧౮౧ 
. సద్దుణరాశి మై తనరుసాత్తికమాళికి వత్సరిత్వ్యసం _2ట్ర్ హణ 
పద్దరిమ౯ సమ స్తమణిమం త్రమహావభవస్తు లిచ్చి శుం*' ఈక: 

2 అగి తీ అధ్య 4 లి భద్దతి సిద్ద యోగకుల పట్టము గట్ట కృతార్గుC చేసినం, 

దద్దురునాథుమాట జవ దాటక నిశ్చలభ_క్రియుక్తుం డె. ౬౦. 

. కౌయసిద్ది వచన్నీద్ది గలిగి యతడు ధ్ థి 
చెలులకాంకులు ముత్పిపాసలును లేక 

పటినవి మెల బంగారుగటు గా 
A) ౧౧ ప) 

మెట్టినది యెల్ల నిధియునై మెలలంసచుం డె, ౨౬౧. 
. ఉండి యొకనాండు తవువార లున్న కడకుం 

బోయి'రావ వే. నని బుద్ధి పొడమి వేండు 

కొనె గురుని వెం దా వివేకులకు నెల్లం 

దల్లిడం డులు వముజవనాం దగఐినారు, ౨౫౬9, 

. గురునిపంవున సంతోవభరితుం డగుచు 

'బాదుకలు మెట్టి తలిదం| డిపజ్ఞ( దలంచా 

దలంచినప్పు డె పోయి ముంగలను నిలిచె; 

నిలిచినప్పు డె విస్త యాన్వీతు లగుచు, ౨౬౩, 

టీక... పజ్జకా = పౌొర్ళ ఏమునందు. 

“వూనేరమి వునంబులో నుంప కిటు వచ్చి 

తక్కఅగలయట్టి యనుంగుంబట్టి ) 

యా'కాశ వాణవాక్యంబు చే (బతికి నీ 

శెదురుసూచితిమి ను మ్మిన్ని నాళ్ళు ; 

మావంటిభాగ్యసంపన్నులు "లేరుగా, 

(గమ్మణి నిను జూడం.గ లల గానా 

సశ్వ రాంశంబ యాం దిన్రు; గాకుండిన,' 

మనుజమా|తున కింతేమహిమ గలది? " 



il, 

cer 

౧౮౨ సారంగధర చరిత్రము, 

"జే, యనుచు. మొగములు "దెలిసి, చేహాములు పూర 

పలువుబును గాంగిలించుచుం బాణే'పాద 

తలము లలముచుం, దలిదం| జు లలమి నవుడు 

వారి వేడుకలకు ' మితి మేర గలదె oe.t 

. ద్రక్కు-రణిక్ నుహృజ్జనము లెంతయు( గన్ను లం గప్పుగొంచుం బే. 

రక్క-అం బూజ సేయ, నతం డందుల. గొన్ని డినంబు లున్న, “నా 

చక్క-నియన్న, యీధరణిచక మశేపము నీన యేలు; సీ 
చక్కి. భుజించుచుం జెదము సౌఖ్యముతో.) నని తండి పల్కిన౯, 

. నాగురుం డైనయలవత్స ప నాథుతోడ 

“సిషగొ మూవారిం జూచి వచ్చెది నటంచు? 

మర్థన "మొనర్చి నచ్చిన రాక గాని, 

రాజ్యభోగేచ్చ వచ్చిన రాక గాదు, ౬౬ 

| సర్వ సర్వంసహో నిర్వాహక ఖ్యాతి 

కాయనిద్ధి( బొసంగం జేయం గలచె? 

యంగనా దృఢ కువాలింగ నానందంబు 

పాయంబు తిరముగా6 జేయం గలదె 1 

గంధసింధురఘుటా గంధర్వ భట సేన 

సిద్ద క్రియలు గలం చేయలల చె ? థి ౧ 
స న అద ఒదిలి దివ్యరత్నా వళ దవ్య రాశిసమాస్టి 

జీవద్యయః పా విం జయలలచె? 

. యిన్నియును గల్ల గురుకృపాదృస్టీవలన ; 
'యోగలిలానుఖముకన్న నొక్క-నుఖము ' | 
గల? యని యిట్లు గంటు డెలిపి వారి. 

థన్యులుగ. జేసె సౌరంగి దయం జెలంగి, ౨౬౦, 

టీక. _సర్వం'సనసో జ భూమియొక్క, (సొయంబు = రహొవనమును. గంధం... 

శ్ 



తృతీయాశ్వాసము. ప | ౧౮౩ ' 
3 ha) 

"సేన = బుదపుకేను(గుల సమూహము గుజ్జములు బంట్లు వీనిదండు. జీవత్ వయః (పౌ 

; ప్తీకొ = బావ లేని యాయు స్సుయొక్క_ క. 

కే వంశకరుం జె ననుతు. డుద్భవంబు సుంద 

లండు మోళొకం. డని యనాగత ము. 'దెల్పి 

“వచ్చి తడ వయ్య; నింక బభోవలణయు గురుని 

యొద్ద కోని తల్లి దం్యడుల నుపచకించి, ౬౮. 

: అచ్చటు నాని, యాశి వపచ్యాంబుజభ _కీధురంధరుండు ముక 

వ్వచ్చిన్నృతోవ చేగి, గురునాథునకుం (బణమిల్లి నిల్చిన౯ 3 

ha “వచ్చితె యన్న * రాజ్యవిభవంబులు హా స్తగతంబు లెన-చో 

హెచ్చు గదన్న ? నీకుం బతి యెవ్వరు జ్ఞానమహ _త్త్వసంపద౯ 

అని గణుతింప నగ్గురుకులా[ గణి సేవను జాలం చేసి దీ 

ననలు వహాంచ్చి ఫుణ్యు లగువారలకుం దనదివ్యమూ ర్తి రిం గుం 

భిని. గనివించుచులా దనదువిరు దలంచినవారికీ౯ యశో 

ధనములు గల్ల జేయుచు సదా యతేం డుండుం జిరాయున్నతి౯, 

. సాఠంగధరుచరిత మె 
న్యారుం జదివినను వినిన |వాసిన సాభా 

(్రీరత్న జనాభివృద్దిః జెలయగుదురు సుమో. ౨౭౧, 

[ఈ (క్రింది పద్యములయర్థమును విజయవిలాసంబునం జూడుండు.] 

కలహోరంభణ కౌతూ | హాల ఫులకిత భుజ. పరా కమార్జిత నానా 

జలదుర్ల నసీదుర్త | స్థలదు న్రాహార్యదుర్ల స్నా మాజ్యనిధీ. ౨౭౨. 

మేళగ శై కలాంఛన విజిత్వర శు భయకోవిశాల, థా 

రాళగళన్మదద్విప విరాజిసభాభవనాంగణా, ధనా. క 

'వేళగరిస్థుదాన పదవిపరితోవిత కాశి గాతమిా 

'చోళ్ళకవిద్వజన్తుతివచోలగ చ చోలగ మానభంజనా, ౨౭౩, 



“౧౮౪ = fF సారంగధర చరిత 

.; 
\ (భుజంగ్యపయాతము.] 

Wr 

అరాతితమాభృ! న్ఫిదాంచత్క్భృపాణా, 

నరాధీశ్వరాశారనారీక బాణా, 

స్థిరానందనా రామే సేవాధురీణా, 

విరాజచ్చతుష్షుప్టి సైవద్యా ప్రవీణా, 
క జ్య 

ఇది (శ్రీ సూర్య నారాయణ వర్మప్రసాదల్వ్బ 3 నద వాకా (భవ చేమకూర లక్షా 

మూతే తనూభవ సదారాధిత బుధసమా జి క (పణీతం మైన 

సారంగధర చరిత్రం బనుమహాపబంధంబునందు. 

తృ తీ యా శ్వాసము 

నం౦ప్రూ త్త ము, 


